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راهنمای تدوین مقاله و شرایط پذیرش

الف) کلیات
 .1مقاله ارسالی به مجله باید مبتنی برتحقیق و شامل نتایج نو و ابتکاری خود مؤلف باشد.
 .2مقاله نباید قبالً در مجله دیگری به چاپ رسييیده باشييد و نیز نباید همزمان برای مجالت دیگر ارسييال
شده باشد.
 .3صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
 .4الزم اسيت نویسينده یا نویسيندگان مشيخصيات دقیق خود را شيامل :نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی،
موسيسيه متبوع ،شيماره تلفن تمان ،نشيانی دقیق پسيت الکترونیکی e-mailدر صيفحهای جداگانه ارسيال
کنند.
 .5در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد ،نویسنده مسئول مشخص گردد.
 .6فایل مقاله در قالب برنامه  wordصرفاً از طریق وبسایت یا پست الکترونیکی به مجله ارسال گردد.
 .7مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

ب) راهنمای تدوین مقاله
 .1چکیيده مقياليه ،حيداقيل  150کلميه و حيداک ر  250کلميه بيه همراه کلیيد واژههيا بيه دو زبيان فيارسيييی و
انگلیسی تهیه و ارسال گردد.
 .2حجم مقاله از  4000کلمه کمتر و از  8000کلمه بیشتر نباشد.
 .3نوع فونت مقاله  BZARبا اندازه قلم  13برای متن اصلی و  12برای نقلقولها.
 .4نقل قولهای مسيتقیم بیش از  40کلمه باید از دو طرف به اندازه  1/5سيانتیمتر توچین گردند و داخل
گیومه قرار گیرند و نقل قول های مستقیم کمتر از  40کلمه در داخل متن با گیومه مشخص گردند.
 .5توضیحات داخل متن به صورت پانوشت(پاورقی) آورده شود.
 .6عنوان های اصيلی (فونت تیتر ،اندازه  ) 12و فرعی (فونت تیتر ،اندازه  )11با شيماره گااری مشيخص
شوند.
 .7اشکال ،نمودارها ،و جداول در صفحات جدا ترسیم و به ترتیب شمارهگااری شود.

ج) ارجاعدهی به روش APA
 .1تمام ارجاعات باید در داخل متن مقاله به این صيورت انجام گیرد( :نام خانوادگی مؤلف ،سيال انتشيار
منبع :شماره صفحه) ،برای م ال( :موسوی )125 :1382 ،یا ( .)Wright,1998: 250چنانچه مؤلفی در
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سال چند کتاب یا مقاله داشته باشد پس از ذکر سال نشر از حروف  a, b, cجهت تمییز استفاده شود.
 .2چنانچه تعداد نویسيندگان از دو نفر بیشيتر باشيد نام نویسينده اول و سيسس واژه دیگران آورده میشيود.
در منيابع انگلیسيييی از واژه  et-al.اسيييتفياده شيييود ،بيه عنوان م يال (محميدی و دیگران )87 :1382 ،و
(.)Wright et-al.,1998: 34
 .3اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شيود ،اسيامی و سيال انتشيار با نقطه ویرگول از هم
جدا می شوند ،مانند) :مرادی 87:1389 ،؛ عابدی و دیگران)11: 1387 ،
 .4اگر به یک منبع چند بار اسيتناد داده می شيود ،الزم اسيت هر بار نام نویسينده و سيال انتشيار ذکر
گردد و از عبارت "همان" استفاده نشود.
 .5در ارجاع به منابع اینترنتی در صيورت مشيخص بودن نام نویسينده مطلب به این شيکل عمل میشيود:
(اعوانی .)1390 ،نیازی به ذکر شيماره صيفحه و همچنین روز و ماه انتشيار نیسيت گرچه در فهرسيت منابع
باید ذکر گردد .در صورتی که مطلب مورد ارجاع از منبع اینترنتی ،بینام و بدون عنوان باشد ،نام سایت
به جای نام مؤلف ذکر میگردد ،مانند( :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.)1379 ،
 .6معادل انگلیسيييی اسيييامی و اصيييطالحات تخصيييصيييی و دیگر توضيييیحات الزم به صيييورت پاورقی
شمارهگااری شده ذیل مطلب در همان صفحه میآید.
 .7در مقالههای پژوهشيی از منابع ثانوی و واژه «به نقل از» اسيتفاده نمی شيود ،ولی در صيورت نیاز به
شکل زیر اقدام گردد( :عموزاده 21 :1392 ،به نقل از چامسکی)12 :1997 ،

د) نگارش فهرست منابع
فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر نوشته شود:
 -کتاب

نام خانوادگی ،نام( .سال نشر) .عنوان کتاب (به صورت ایتالیک) .محل نشر :ناشر ،نوبت چاپ.
توجه :ویرگولها ،نقطهها ،پرانتزها و دو نقطه دقیقاً به شکل فوق باید درج گردد.
م ال :اترك ،حسييین .)1395( .نظریه اعتدال در اخالق اسييالمی .تهران :سييازمان انتشييارات پژوهشييگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ اول.
 -مقاله

نام خانوادگی ،نام( .تاریخ انتشيار) .عنوان مقاله .نام نشيریه(به صيورت ایتالیک) .دوره انتشيار (شيماره نشيریه):
شماره صفحات ابتدا  -انتهای مقاله.
م ال :اترك ،حسین .)1392( .تقریری جدید از وظیفهگرایی نتیجهگرا .تأمالت فلسفی.27-1 :)9( 3 ،
مقاله با دو نویسنده:

حری ،عبان ،و شيياهبدا،ی ،اعظم .)1391( .اسييتناد در آثار علمی :چالهها و چالشها .مجله روان
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شناسی و علوم تربیتی.63-56 :)12( 5 ،
 -منبع اینترنتی

نام خانوادگی ،نام( .سييال انتشييار در صييورت وجود) .عنوان مقاله یا مطلب .عنوان سييایت در صييورت
وجود .بازیابی شده در تاریخ روز ،از :نشانی کامل سایت.
م ال فارسی:
اعوانی ،شييهین 9( .آذر  .)1390اخالق کانتی وظیفهگرا یا تکلیفگرا؟ سييایت انجمن حکمت و فلسييفه
ایران .بازیابی شده در  12دی  ،1394از:
http://ipso.ir/meeting_Conference_report.html?M=NEWS&MC=SHOWNEWS
&m_id=317&cntid=2526

م ال انگلیسی:
Gardner, Davis. (1999). Plagiarism and How to avoid it. Retrieved on 5 Sep
2015 from: http://www4.caes.hku.hk/plagiarism/image/all_in_one.pdf.

در ارجاع به منابع اینترنتی ،سایتها و وبالگها ،ذکر شماره صفحه الزم نیست.
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Nowadays, human capital is considered as the most
important asset for the development of institutions, organizations and
firms. Researchers have found that enhancement of individual authenticity
is the base for social improvement of spontaneous innovation, founding
significant cultural progress and consequently influential industry,
entrepreneurship and economy. Strengthening of human capital is
obtained when individuals get enhanced spiritually. Indeed, virtue and
moral ethics of the authentic individual is the most important factor for the
emergence of idea novelty and pragmatic potentials of innovative forces.
Applied approach to the authenticity of the creative individuals and ethics
create competitive advantages in the institution, because it reduces moral
vices and ensures the health of the administrative apparatus. In this article,
we discuss (descriptively and interpretively) how an authentic individual,
in the bed of institutions and by playing a role in the implementation of
top-down and bottom-up policies, can express his innovative talents in
order to achieve major progress. Also, the role of formal institutions in
serving, setting disciplines and providing a healthy supportive
environment for the activities of the authentic individual as well as the role
of informal institutions as facilitators of participation of lower level actors
has been described. In the end, it is concluded that innovation, meritocracy,
livelihood prosperity and economic justice can prevail through enhancing
virtue enrichment of individuals.
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ارتقای داراییهای معنوی نهادهای رسمی و غیررسمی با غنای اخالقی
سرمایۀ انسانی
مریم خسروی  ،1محمود یحییزادهفر  ،2دیوید الستروم  ،3محسن علیزاده ثانی

4

تاریخ دریافت:

چکیده :امروزه از سرمایۀ انسانی بهعنوان مهمترین دارایی برای پیشرفت نهادها ،سازمانها و شرکتها

1400/2/2
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مقدمه

گشيييودگيی آدميی بييه وجيود و وصيييف

ارزشمندی اصالت وجودیِ انسان ،بهعنوان

آشييييکييارگيری او از وجيود ميوجيودات

نیروی انسييانیِ نوآور و تأثیرگااری آن در

اسييييت(عيبييداليکيریيميی15 :1384 ،و.)25

بخشهيای مختلف سييييازميانی ،پيایيۀ خط

مدیران سييازمان ،تفسييیر اصييالت فردی را

انسييييانی1

وقتی ابعيياد متفيياوت خالقیييت و نوآوری

خودشييکوفا و نوآور اسييت؛ زیرا اصييالت،

سرمایۀ انسانی در نهادها ،مقدار قابلتوجهی

یکی از ارکييان مهم زنييدگی بييا تعييادل و

از عيدم قطعیيت ،تنش و تعيارا را ایجياد

زیسييتۀ اسييتوار معرفی شييده اسييت .توجه به

میکنيد ،درك میکننيد .مفهوم آزادی بيا

خویشيتنِ خویش ،اعتالی اخالقِ فردِ اصيیل

داشييتنِ پیشفراهای معینی از تعریف

و تقویت سييرمایۀ انسييانی نوآور ،باید وارد

انسييييان و اصييييالييت صيييورت گرفتييه

گفتمان دسييتور کار ،طراحی و اجرای خط

اسييييت(آزادانی .)8 :1397 ،اخالقِ فردی،

مشييیها شييوند .ایدههای منحصييربهفرد هر

پایهگاار اخالق نهادی عملگرایانه اسييت؛

شيييخص اصيييیييل بييه م ييابييۀ داراییهييای

اینکيه چگونيه بيایيد مشيييارکيت کرد ،چيه

نامشيهود(،یرمادی) و ،یررقابتی 2اسيت که

کاری درسييت و چه کاری ،لط اسييت.

در ،نييای متعييالی 3متجلی و بييه توسيييعييۀ

انسيان اصيیل فطرتاً خواسيتار نیکی و کسيب

جهشزا 4منجر میشيييود .این مهم ،ارتبا

لاتهای اخالقی اسيييت ،اما بیشيييتر افراد،

بین ارزشها و چشييمانداز عدالت و اخالق

اسييييیير رذایييل و زشييييتيیهييای اخيالقيی

را در سييازمان و نهاد 5به تصييویر میکشييد؛

میشيييوند(فرهود .)1 :1390 ،هر چیزی که

هميان سيييازميانی کيه بيایيد تسيييهیيلگر رونيد

در نفس انسيييان به صيييورت ملکه درآمده

نوآوری سيييرميایيۀ انسيييانی بيا جلوگیری از

باشيييد ،یک صيييفت وجودی اسيييت و در

مزاحمت آنارشیسم و حفظ آزادیها باشد.

نتیجه ،کمال محسييوب میشييود .رذایل نیز

آزادیای کيه هيایيدگر در مورد آن گفتيه:

در نفس انسيان به صيورت ملکه درمیآیند،

حيقيیيقييت در ذات خيویيش هيمييان آزادی

پس آنهييا هم جزو صيييفييات وجودی او

اسييييت .از نظر هيایيدگر ،آزادی بيه معنيای

هسييتند(فراشييیانی و دیگران.)126 :1399 ،

1. Human Capital.
2. Non-rivalrous Goods.
3. Great Enrichment.

4. Endogenous Growth.
5. Institution.

مشيييیهييای تربیييت سيييرمييایييۀ
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بيهر،م تيأکیيد بزرگيان دین ،هنوز جوامع ميا

مينيياسييييب را در نيفيس فيرد اصيييیييل قيوام

اخالقمدار نیسيتند(حسيامیفر.)78 :1397 ،

میبخشيد .نفس توسيط این صيفات ،قویتر

این پرسييش که فرد اصييیل چگونه بهترین

میشيود و ایمان نیز متناسيب با آن در مرتبۀ

کارکرد را از اسييتعداد و قوۀ خود به مرحلۀ

بياالتری قرار میگیرد(بيدخشييييان:1384 ،

عميل بکشيييانيد و بيا رویکردی نوآورانيه بيا

 .)19مسيألۀ اصيلی ارتقای سيرمایۀ معنوی در

بهترین خودشيکوفایی به پایان عمر و مرگ

ابعياد کالن بيهوسيييیليۀ خودشيييکوفيایی فرد

برسييد ،چالشييی جدی و اسيياسييی اسييت که

اصيیل اسيت ،اما سيوال اصيلی اینجاسيت که

پياسيييخ یيا عيدم پياسيييخ بيه آن ،تميام زنيدگی

چگونيه فرد اصيييیيل می توانيد بيا تکیيه بر

انسيان ،اندیشيه ،اعمال و اعتقادات ،کنش و

خویشيتنِ خویش ،تحول شيگرف اجتماعی

واکنشهيای او را تحيت تيأثیر قرار میدهيد؛

ایجاد کند؟ فرضييیۀ اصييلی این پژوهش بر

چهبسيييا پاسيييخ ایجابی یا سيييلبی ،ایمانی یا

آن اسيتوار شيده که هر فرد اصيیل با اتکا بر

الحادی که به این سيوال بشير داده میشيود،

اخالقميداری ،میتوانيد دروازههيای جيدیيد

ميدار زنيدگی او را از نقطيهای بيه نقطيۀ کيامالً

تحول و نوآوری را بگشييييایيد .بيا بيه هم

متفاوت و گاه متضاد تغییر میدهد(عسکری

پیوسيييتن فعيالیيتهيای نوآورانيۀ تيک تيک

و میرزایی .)26 :1397 ،آموزش مهيارت-

افراد اصيييیيل که به ،نيای اخالقی رسيييیيده،

هيای زنيدگی و فضيييایيل اخالقی برای تغییر

تحوالت عظیم در سازمانها ایجاد میشود.

سياحت اخالقمداری و ماهیت د،د،ههای
افراد اصیل برای رسیدن به سعادت فردی و
رفيياه اجتميياعی ،امری بسيييیييار ضيييروری
اسييييت(فرهود .)3 :1390 ،این رشييييد و
بييالنييدگی فکری و اخالقی بييا توج يهِ فرد
اصيیل به باطنِ نوآور و ایدههای منحصيربه-
فرد خویش محقق میشييود؛ پس از تحقق،
در مبيادی خود تأثیر میگاارد و به تدریج،
تيکيرار آنهييا صيييفييات روحيی و اخيالقيی
1. Authenticity

 .1اصالت فردی

اصيييالت و اصيييیل بودن 1به معنای

کلماتی

مانند اعتبار و درسيتی و سيندیت نیز اسيت.
اولین معنی از واژۀ اصيييیيل ،مترادف واژۀ
اصييلی یا «نسييخۀ اولیه» 2اسييت که به معنای
بودن پیوسييته با موجودیتی تاریخی اسييت؛
اميا در لغيت بيه معنيای نجيابيت و شيييرافيت،
اصيیل بودن ،اصيلی شيدن و دارایی و نیز در
2. Original
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معنييای فلسيييفی در خ يارج تحقق یييافتن،

اسيييت .هيایيدگر اصييياليت را بر پيایيۀ مبيان

خييارجیييت و در خييارج بودن اسييييت .از

فلسيييف خود ،یعنی دازاین 3تفسيييیر می

مفياهیمی کيه در مورد این واژه بيه کيار رفتيه

کنييد(خزاعی )125: 1380،واژۀ دازاین بيه

به این صييورت اسييت :حقیقتِ بودن چیزی

ميعينيی در آنجييا بيودن ،ميعييادل مشيييخيص

که اصييل نامیده میشييود و دیگری تابع آن

انگلیسيی یا فارسيی ندارد .هایدگر از آن در

محسييوب میشييود(طباطبایی-94: 1353 ،

توصييیف ویژگیها و شييرایط اصييالت بهره

 .)139چیزی اصیل است که از همان منبعی

میبرد .بیاصيالتی یا ،یراصيیل بودن از نظر

که ادعا میشيود سيرچشيمه گرفته باشيد .به

او هنگيامی ر میدهيد کيه فرد ،خود را

عبيارت دیگر ،هر چیز اصيييیيل بيایيد دارای

نيدارد و خود را نيادیيده میانگيارد .بيا خود

منبع و سيرچشيمۀ مشيخص و معینی باشيد در

چنيان رفتيار میکنيد کيه گویی دقیقياً یکی

معنی اصيالت با هویت شيخصيی .اصيیل باید

دیگر از بياشييينيدههيای آمياده و در دسيييت

بيه معنيای درسيييتکيار و صيييادق  ،بیریيا و

اسيييت .خود را بيا دیگران قیيان میکنيد و

ثابتقدم و سييازگار باشييد ،یعنی بین«آنچه

پیوسته دلمشغول این است که آیا به اندازۀ

هسييييت» و «آنچيه ادعيا میکنيد هسييييت»

دیييگييران زیييبييا یييا بيياهييوش اسييييت یييا

همگرایی وجود داشيته باشيد .اصيالت یک

خيیير؟(ميظيفيری پيور .)136 :1396 ،ذات

تعلق و وابستگی و وظیفۀ مشخص است که

حقیقی اشيييیياء هميان بهرۀ آنهيا از هسيييتی

بيا فرو رفتن در داخيل جيامعيه و دوليت معنی

اسيت و هسيتی ذاتی نیسيت که یک موجود

پیدا میکند .اصيالت منطبق بر فردیت اسيت

دیگر بخواهيد بيه آن هسيييتی بيدهيد .وجود،

و اصالت اگزیستانسی ،1آزادی و مسئولیت

سيزاوارترین چیز به تحقق در خارج اسيت،

نهيایی فرد را برای انتخياب نحوۀ زنيدگی در

زیرا ماسوای وجود (یعنی ماهیت) ،به سبب

جهيان بيه رسيييمیيت میشييينياسيييد .رویکرد

وجود متحقق و موجود در اعیيان و اذهيان

هيایيدگر 2بيه اصيييياليت ،رویکردى جيدیيد

میشييود ،پس اوسييت که به وسييیلۀ او هر

اسيت .او واژۀ اصيالت را بارها در مهمترین

صيييياحييبحيقيیيقيتيی بييه حيقيیيقييت خيویيش

اثيييير خييييود یييييعيييينييييی بييييودن و

میرسييد(بدین معنی که حقیقت هر چیزی

زمان( )Heidegger, 1962: 48آورده

عین وجود آن چیز اسييييت) .پس وجود،

1. Existentialism
2. Heidegger

3. Dasein
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امری اعتباری نیسيت(مصيلح ،1391 ،مشيهد

حفظ و تداوم رشد را فراهم کند .(1987,

اول) .مييارول(Marvel et-al, :600

)Mondy & Noe

 )2016در یيک تحقیق ،مروری بسيييیط و

 .1-1تازگی ایدۀ 1فرد اصیل (دیدگاه مککالوسکی

گسترده که بر بیش از  109مقاله از مجالت

و رومر)3

2

پیشيييرو و معتبر جهان در بازۀ دو دهه انجام

مککالوسيکی، ،نای متعالی را در اصيل،

داده ،به اصييالت فردی در سييرمایۀ انسييانی

محصيييول نیروی فکری و نوآوری نیروی

اشيييياره میکنيد .او میگویيد کيه چگونيه

انسيانی میداند .از نظر او ،آزادیهای مدنی

تحقیقيات آینيدۀ کيارآفرینی ملزم بيه در نظر

و بسيييترسيييازی لیبرالی ،بروز خالقیيت فرد

گيرفيتين نيقيش پيررنييگ و ميهيم تيقيویييت

اصيييیل را میسييير سييياخته و ،نای متعالی را

خالقیيت و نوآوری و توسيييعيۀ اجتمياعی و

تحقق میبخشيد .به نظر کالوسيکی اکرام و

اقتصييادی با تکیه به اصييالت فردی خواهد

دادن آزادی عمل به فرد اصيیل ،نوآوری را

شيييد .پس درك اصيييالت فردی و توانای

زیاد و آسييایش زندگی را بیشييتر میکند و

هدایت و تقویت سيرمایۀ ارزشيمند انسيان با

بعد با زندگی آسيييودهتر ،پیشيييرفت باطنی

تکیيه بر اصيييیيل بودن فرد ،یک از وظيایف

افراد هم ارتقيا مییيابيد .حفظ ،نيای متعيالی،

مهم خط مشيیگااران اسيت تا به هر فرد،

بهترین امیيد برای آینيدهای مرفيه در سيييطح

بهيا و ارزش دهنيد و برای تحقق خالقیيت و

جهانی معرفی شيييده اسيييت ،زیرا نهادها به

نيوآوری در هير شيييخيص بييهعينيوان جيزء

تنهایی کافی نیسيييتند ،بلکه بازارهایی که با

کوچک سيييرمایۀ انسيييانی ،سيييیاسيييتهای

آزادی ،عزت و برابری و رویکردی متعادل

مربو را وضييع و برای اجرا ارسييال کنند.

با فضيييایل ایمان ،امید ،عشيييق ،شيييجاعت،

هرچه شيييرایط محیط نهادها و اجتماعات

عيداليت ،اعتيدال و تيدبیر نوآوران اداره می

پیچیدهتر و نامعینتر باشيد ،اهمیت توجه به

شيييون يد ،کييارسييييازنييد(کيياردن 4و مييک

اصييالت فردی براى حفظ بقاى نهاد مهمتر

کالوسيييکی .)5 :2018 ،فضيييای فکری و

اسييت ،زیرا سييرمایۀ انسييان باید موجبات

بال،ی ،فرد اصيييیيل را ،نی نمیکنيد بلکيه

1.Idea Novelty.
2. Dierdre McCloskey, Economist.

3. Pual Romer, Economist and policy
entrepreneur,
Nobel
Prize
(Endogenous growth theory).
4. Carden.
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تغییر به سييمت و سييوی فضييایی که برای

فرهنگی» و «پایرش اجتماعی» برای رشيييد

آزادی ،عزت و برابری فرد اصيييیيل ارزش

عدالت اخالقی به نحوی که نزد فیلسيييوفان

قائل باشيد ،سيیلی از نوآوری به بیرون روانه

شيرق مرسيوم اسيت ،اشيارهای نمیکند .اما

ميیکينييد (McCloskey & Carden,

پایههای این بسيييتر فرهنگی ،در باطن افراد

) .2018:50دلیل تغییر و تحول بورژوازی

نوآوری کييه عييدالييت اخالقی پیييدا کرده

همانا توجه به فرد اصيييیل اسيييت .در نتیجۀ

بياشييينيد ،بنيا نهياده میشيييود .افراد نوآور بيا

نوآوری و ایيدههيای جيدیيد افراد اصيييیيل،

شجاعت و حکمت و عفت و عدالت فردی

ارتقيای رفياه عمومی بيا توجيه بيه ضيييرایيب

و اجتمياعی در شيييبکيههيای تجياری فعيالیيت

اقتصيييادی ،صيييعودی چشيييمگیر داشيييتيه

میکنند؛ سييسس نهادها شييکل میگیرند و به

اسيييييت (McCloskey & Carden,

تييدریج فرهنييگ تبييادالت اقتصييييادی را

) .2018:50پيس بيهيتيریين پيياسييييخ بييه

میسيازند .این پیشيرفت جمعی در بازارهای

اقتصيياددانان برای سييوالهای مشييابه با آدام

خصيييوصيييی و عمومی ،اک ریيت را منتفع

اسيييمیيت 1در آنيالیز مياهیيت و عليت ثروت

میکند .مککالوسيييکی میگوید :آزادی

مليتها ،دالیلی چون منيابع ،حاکمیيت قانون

عمييل و نوآوری فردی 4موجييب منفعييت

یا حرکت به سيييمت تجارت آزاد نیسيييت،

جمعی ،مالی و اجتماعی همه میشيييود .پل

بلکه نوآوری فرد اصيیل اسيت؛ زیرا رشيد،2

ميایکيل رومر بيهعنوان یکی از بنیيانگيااران

در واقع پیشييرفتهای 3فناورانه اسييت که با

اصيييلی «تئوری جدید رشيييد» مینویسيييد:

تيحيول در طيرز تيفيکير ،نيوشيييتييار و گيفيتييارِ

داراییهای معنوی ،پتانسيیلهای نامحدود و

انقالب بزرگ کييارآفرینی و نوآوری ر

ایيدههيای بهترِ منحصيييربيهفرد و ،یررقيابتی

داده و منجر به ،نيای متعيالی شيييده اسيييت.

رشييييد را در مسيييیر پیشيييرفييت 5میسييير

نکتۀ مهمتر قضيیه این اسيت که نوآوری در

میسيييازند) .)Jones, 2018: 860پس

خأل انجيام نمیشيييود ،بلکيه بر یيک «بسيييتر

وجود فرد اصیل ،سرمایهای ارزشمند است.

فيرهينيگيی» و در یييک «جيوّ زبييانيی» ر

نحوۀ دریيافيت او از دنیيای اطراف خویش،

میدهد .مککالوسيييکی به تحلیل «بسيييتر

کيارکردش را بيهعنوان فرد خالق یيا نوآور،

1.Adam Smith.
2. Growth.
3.Progress.

4. Individual.
5. Progress.
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متيأثر میکنيد .هيایيدگر ،هرمنوتیيک را از

حساب میآید.

بُعد معرفتشيناسيی به سيوی هسيتیشيناسيی

 .1-1-1غنای اخالقی فردِ اصیلِ نوآور

موجودی که هسيتی او بر فهم اسيتوار شيده

کمترین مرتبۀ توانگری عبارت است از

اسييييت ،تغییر داد .دازاین از اینرو کيه بيه

داشتن اموالی که مورد نیاز و احتیاج است

واسيييطييۀ فهيم وجود دارد ،بييایييد تحيليیييل

و باالتر از آن مراتب بیشماری وجود

پدیدارشيناختی شيود و سياختار وجودی او

دارد؛ اما گرد آوردن بیشتر اموال دنیا به

در نتیجيۀ سيييياختيار وجودی فهم تحلیيل

،نای واقعی منجر نمیشود، .نیّ حریص در

شيييود(بييالو)12 :1397 ،؛ زیرا مهمترین

کسب و جمع مال و ثروت ،سعی و کوشش

پرسيش هایدگر این اسيت که وجود چیست

میکند ،در نگاهداشت آن زحمت میکشد

و به چه معناسيييت؟ موجود بودن و هسيييتی

و اگر از دستش بدهد ناراحت و اندوهگین

داشيييتن چيه معنيایی دارد؟ اميا هر موجودی

میشود .شخصی که در کسب و تحصیل

شييایسييتگی تحقیق پیرامون وجود را ندارد،

ثروت سعی و کوششی نمیکند و رنج و

بلکه فقط دازاین و «وجود آنجا» که وجود

زحمتی نمیبرد ،اما اگر ثروتی به دستش

خاص انسيانی اسيت میتواند قلمرویی برای

رسد ،شاد و خوشحال میشود و از فقدان

تحقیق دربيارۀ معنيای وجود بياشيييد(علمی،

آن ناراحت و آزرده میشود ،چنین فردی

 .)42 :1388فرد اصييیل اندیشييمند و اخالق

هم از حرص و آز خالی نیست ،زیرا از

مييدار ،کنجکيياو ،خالق و نوآور اسييييت.

دست دادن مال برای او حزنآور و ،مانگیز

نگاهی وسييیع و ذهنی جسييتجوگر دارد؛ با

است(نراقی)103 :1366 ،؛ اما فرد اصیل و

اندیشييیدن به سييؤاالت اسيياسييی پدیدههای

توانگر کسی است که از حصول نوآوری

نياشييينياختيۀ جهيان هسيييتی در هر پيدیيدهای

خودجوشانه خوشحال است .نه رنج و

چيیيزی نيو ميییييابييد .اصيييوالً فيرد خيالق و

زحمتی در به دستآوردن آن میکشد و نه

اصيیل ،سيالمت روانی و ادراکی و ابتکاری

بدان چندان ر،بت دارد؛ چون ،نای ذاتی

بیشيييتری دارد؛ پیچیيدگی را بيه سييييادگی

دارد .وجود و عدم مال برای او مساوی

ترجیح میدهيد ،اسيييتقالل رأی ،انعطياف-

است و حتی عدمش بهتر و محبوبتر از

پيایری و تمرکز نیروی ذهنی بر هيدف واال

وجودش است ،زیرا ،نی را ذاتی میداند،

دارد و از اینرو سيييرميایيهای ارزشيييمنيد بيه

بنابراین همیشه راضی و قانع است .از نظر
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فیض کاشانی ،اخالق عبارت است از هیأتی

شرایط و قضاوت افراد آن باشد میتواند

استوار با نفس که اعمال و افعال انسان به

انحرافی خطرناك باشد و فساد را به دنبال

سهولت و بدون نیاز به تفکر و اندیشه از آن

داشته باشد و این با فلسفه و اخالق مغایر

از صادر میشود(مهدیزاده و پنجعلی،

است .کارهای اخالقی باید دارای ویژگی-

 .)27 :1398استمرار یک نوع رفتار خاص،

های ذاتی ،مبیّن خوبی و بدی باشند و

دلیل بر آن است که این نوع رفتار یک

منفک از جامعه ،نقش هدایتگر و روشن-

ریشۀ درونی و باطنی در عمق جان و روح

گر راه را داشته باشند .فرد اصیلِ با اخالق،

فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخالق

صاحب تشخیص و نوآور است و به خوبی

شخصیت1

راه صحیح را در هر امری با تکیه بر ملکات

نمایانگر ملکات درونی و کاراکتری انسان

اخالقی فاضل تشخیص میدهد و در هر

است که نقشهای اجتماعی ،احساسی و

کاری بهترین راه حل را ارائه میدهد که

رفتاری هر انسان را از دیگری متمایز می-

امروزه راه حل منحصربهفرد 3مخصوص به

کند و در طول حیات تقریباً پایدار است .اما

هر فرد 4نامیده میشود و از نظر ارزش

آنچه مهمتر از خود شخصیت به نظر

ذاتی ،سرمایهای معنوی و باارزش به حساب

میرسد ،شخصیت اصیل 2است .در بسیاری

میآید .امروزه فردگرایی با نیت استخراج

از دیدگاههای روانشناسی و مشاوره،

نوآوریهای نوین و ایدههای منحصربهفرد

اصالت یکی از اساسیترین جنبههای

در زمینههای مختلف علمی اعم از سیاسی،

زندگی سالم در نظر گرفته میشود .حُسن

اقتصادی و اجتماعی مورد تقدیر و توجه

و قبح افعال اخالقی ذاتی است و اگر این-

قرار گرفته است .در مقابل ،فرد ،یراصیل

گونه نبود ،فردی پیدا میشد و شجاعت

دنبالهرو جمع است ،باد به هرسو که بوزد

دفاع از حق یا صداقت را زیر سؤال میبرد

همان سمت میرود و اصوالً خالق و

که تا کنون چنین کسی متولد نشده است.

منحصربهفرد نیست .اصیل دیدن فرد از این

افعال اخالقی الیتغیرند تا در جامعه همچون

جهت مهم است که با تقویت و نوآور

خورشیدی تابان و راه درست را به افراد

کردن سرمایۀ انسانی و توجه و ارجنهی به

مینامند(توالیی.)46 :1388 ،

نشان دهند .اینکه اخالق تابع جامعه و
1. Personality.
2. Authentic Personality.

3. Exclusive.
4.Individual.
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تازگی ایدهها 1و «ایجاد هر آنچه که با

«الزم» و «کييافی» برای اثبييات خالف آن

گاشته تفاوت دارد» پیشرفت و نوآوری

اسييييت(پيیييکحيرفييه.)138-137 :1396 ،

ایجاد خواهد شد که برای انسان جدید

لیبرالهيا در جيامعيۀ ميدرن ،عالوه بر نقش

است 2.کارکرد هستیشناسی هایدگر،

مشيييخص دوليت ،تيأکیيد بر معنيا و طبیعيت

هرمنوتیک و نشان دادن وجود فرد به هنگام

آزادی دارنيد ،بيه نحوی کيه از قرن هفيدهم

پنهان بودن است(دادخواه و باقرشاهی،

تيا قرن نوزدهم ،از آدام اسيييمیيت گرفتيه تيا

 .)134 :1397پس تأکید بر اصالت فرد،

جان اسيييتورات ،میل فقدان دخالت دولت

روزنههایی را به ایجاد و تقویت نوآوری در

را بيه آزادی معنيا میکننيد؛ بيه این معنيا کيه

سرمایۀ انسانی میگشاید .از آنرو که فرد

هر شييخص باید این آزادی را داشييته باشييد

اصیل ،دنبالهرو اک ریت نیست ،بلکه نحوۀ

که بتواند ظرفیتها ،توانایی و اسيتعدادهای

هستی و بودنش را خود انتخاب می-

منحصربهفرد خود را بدون این که از طرف

کند(مظفریپور .)43 :1396 ،اصالت،

دیگران مورد تعرا و یيا محيدودیيت قرار

جوهرۀ رفاه و زندگی سالم و بهعنوان یک

بگیرد ،پرورش و توسيييعيه دهيد .جيان

رالز4

ارزش اخالقی در طول تاریخ مطرح بوده

هيدف اصيييلی و عملی «عيداليت بيه م يابيه

است و مقیان شخصیت اصیل در بستر

انصيياف »5را فراهم کردن بنیان فلسييفی و

اخالقی افراد تخمین زده میشود(شمسی و

اخييالقييی قييابييل قييبييول بييرای نييهييادهييای

دیگران.)90 :1390 ،

دموکراتیک و فهم دعاوی آزادی و برابری

 .2-1-1لیبرالیزم ،بستر ملزوم برای ظهور ایدههای نو

فینبرگ 3به «اصييل بر آزادی اسييت» تأکید
ميیکينييد( .(Feinberg, 1984: 54ایين
فیلسييوف میگوید اصييل بر آزادی اسييت
مگر خالف آن ثابت شيود و «اصيل آزار» و
در پيارهای از موارد «اصيييل رنجش» دلیيل
1. Novelty of Ideas.
2. Innovation.
3 .Feinberg.

میداند(ابریشييمی .)143 :1391 ،جان رالز،
چگونگی حصيييول آن در نهيادهيا و دعوی
آزادی عيادالنيه را بیيان نکرده اسييييت .فرد
اصیل به آزادی دیگران احترام میگاارد و
بييه آبرو و حی یييت دیگران کوچييکترین
جسييييارتيی نيميیکينييد .فيرهينييگ آزادی،
تعیینکننيدۀ اصيييلی ارزشهيا ،ترجیحهيا و
4 . John Bordley Rawls, American
moral and political philosopher.
5. Justice as Fairness.
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عقيایيد افراد جوامع اسيييت و این تفياوتهيا

مشروطه یا یک حکومت استبدادی خود را

نقش اسيييياسيييی در شيييکيلدهی عملکرد

حفظ کنيد و اداميه یيابيد بيه درسيييتکياری

اقتصييادی دارند .بهبود دموکراسييی کمک

زیادی احتیاج نیسييت .در رژیم اول ،نیروی

میکند تا مردم در انتخاب سیاستگااران،

قانون و در رژیم دوم ،حکم و ارادۀ پادشاه،

افرادی را گزینش کننييد کييه برنييامييههييای

همواره برای حکم دادن آمياده هسيييتنيد و

دقيیيقتير و کيياربيردیتيری را بيرای تيقيویييت

هيرچيیيزی را مينيظيم کيرده یييا از چيیيزی

سييیسييتم تولید و رفع چالشهای معیشييتی

جلوگیری میکننيد .ولی در یيک حکوميت

ارائيه کننيد(سيييبحيانی و بیيات.)81 :1393 ،

جمهوری ،چیز دیگری هم الزم اسييييت و

مياهیيت دموکراسيييی بيهعنوان ابزاری برای

آن عبارت از فضييیلت و تقواسييت .ارسييطو

محک زدن موفقیت و وضييع خط مشييیها

حکوميتهيا را از نظر کمّیيت حياکميان و نیز

کيارسييياز اسيييت ،بيه طوری کيه تغییر نگياه

کیفیت آنها به شيش دسيته تقسيیم میکند.

ابيزاری-عيقيالنيی بييه نيوع ادارۀ عيميوميی و

او دموکراسيييی را مطلوب نمیداند و آنرا

قيانونگيااری دقیق برای برقراری تسييياوی

بيدترین گونيۀ حکوميت مینياميد ،چون مظهر

متناسييب بین تمام شييهروندان اسييت .برای

حاکمیت طبقۀ پسييت جامعه اسييت(عنایت،

م ال ،دموکراسيی جفرسيونی مشيخصيههایی

 .)15 :1390هيایيدگر ،مفهوم آزادی را در

همچون ارزش اصيلی سيیاسيت آمریکا در

نسيييبتی نزدیک با نحوۀ بودن انسيييان ،یعنی

مردمسياالری نمایندگی اسيت و شيهروندان

اگزیسيييتيانس میدانيد .بيه همین سيييبيب،

وظیفهای اجتماعی دارند تا به دولت کمک

میتوان ایدۀ او را از آزادی در دورۀ نخست

کنند و جلوی فسياد و بهخصوص سلطنت و

تفکّرش ،ذیل عنوان آزادی اگزیسييتانسييیال

اشيييرافیيت را بگیرنيد یيا آمریکياییهيا وظیفيۀ

طرح کرد .آنچيه هيایيدگر را در جيایگياهی

گسييترش آنچه جفرسييون آن را امسراتوری

متميایز نسيييبيت بيه متفکّران پیش از او قرار

آزادی خوانيدهاسيي يت ،دارنيد .اميا بيایيد از

میدهد ،تبیین مسيألۀ آزادی بر مبنای نسيبت

اتحيادهيای گرفتيارکننيده بيا دیگر کشيييورهيا

میان هسييتی و انسييان اسييت .اکنون ،آزادی

بيسيرهيیيزنييد .شييييارلليوثيیدوسييييکيونييدن

در چارچوب این نسيبت مورد بررسيی قرار

منتسيييکیو( )53 :1396ذیيل بحي« «اصيييول

میگیرد و نيه در قياليب بحي« ارادۀ آزاد

دموکراسی» مینویسد :اینکه یک حکومت

انسيان منفرد .هایدگر بهجای مفهوم اراده به
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م ابۀ قوهای از قوای انسيييان که در نسيييبتی

اميا بيه سييييادگی اطياعيت و فرميانبرداری

تنگاتنگ با آگاهی سيوبژکتیو اسيت ،مفهوم

نمیکند(اسيييدی و موسيييوی.)65 :1389 ،

توانبود را مطرح میکنيد .دازاینِ پرتياب-

انسان در داخل دایرۀ آزادی خود در جامعه

شييده در جهان که در وهلۀ نخسييت و ،الباً

میتوانيد اعميال و رفتيار ارادی و اخالق-

بيه شيييیوۀ روزمرگی بيا موجودات پیرامونی

محور داشيييته باشيييد ،نیازهایش را برطرف

خود نسيييبيت برقرار میکنيد ،تنهيا بيا گوش

کنيد و بيه خودشيييکوفيایی برسيييد ،یعنی بيه

سيييسردن بيه نيدای وجيدانش ،میتوانيد خودِ

اسيييتعيدادهيایش پی ببرد و بيه نحو احسييين

اصيييیلش را بيه ميابيۀ امکيان محض دریيابيد و

آنها را شکوفا کند.

آن را به طور مصيمم بر عهده گیرد(آزادی
و بهشييتی .)9 :1397 ،توجه به فرد اصييیل و
دادن آزادی عميل بيه او برای حفظ کراميت
و عزت نفسيش ،نوآوری و بالتبع ابتکارها و
ابداعها را فزونی میبخشيد .البته فرد اصيیل
بيا درك وجود و قيدرت و ارادۀ محيدود
خود ،میفهميد کيه آزادی مطلق نيدارد و
آزادی مطلق محال اسييت .پس برای ظهور
نوآوری و اسيييتعيداد هر انسيييان بيایيد حيدّ و
حيدود قيانونی جيامعيه رعيایيت شيييود و افراد
در روابط نهيادی و سيييازميانی ،اسيييبياب و
مقيدميات منياسيييب نظيام نوآوری را ایجياد
کنند .در صييورت ،فلت و ناشييناخته ماندن
یيا دسيييت یيازیيدن بيه مقيدميات ضيييعیف و
نادرسيت ،قهراً شيکسيت میخورد .به تعبیر
هيایيدگر ،بشييير حقیقتياً فقط آن هنگيام آزاد
میشييود که به حریم تقدیر متعلق باشييد و
همچون کسييی باشييد که احترام میگاارد

 .1-1-3تحلیل و بررسی

افراد اصيیل ،در اسيتعداد و منشيأ نوآوری با
هم برابر نیسيييتنيد .از جهيات مختلف بر هم
برتری دارنيد و برای انجيام کيارهيای نهيادی
یکدیگر را مسيخر میکنند .نیاز به نوآوری
یکييدیگر ،موجييب میشيييود کييه جيياب
یکدیگر شيده و به هم تمکین کنند .اهمیت
پيایبنيدی بيه اخالق در فرد اصيييیيل از آنجيا
نشيييأت گرفته که تعامالت سيييالم نهادی و
اجتمياعی عيافیيتبخش زنيدگی مرفيه شيييود.
بیامانتی ،عدم صداقت و نادرستی و مرموز
بودن افراد در سيييازمانها ،آفتی اسيييت که
باع« میشيييود به هنگيام رفع احتیياج تقلب
کننييد .اگر این خودخواهیهييا بييا اخالق-
مداری تعدیل نشيود ،اختالفها ،سيوءظن و
عييدم اطمینييان بييه وجود میآورد .قييدرت
نهادها با اخالقمداری افراد اصيييیل تقویت
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میشيييود ،زیرا ارزشهيای واحيد و نیکویی

فراتر رفتييه و بييه دیييدگيياههييای کالن 2در

در تعيامالت هم دنبيال میکننيد .اگر افراد

حييوزههييای بييیييولييوژیييکييی ،اجييتييميياعييی،

اصيييیيل ذیيل اخالق فياضيييليه بيا هم متحيد و

روانشيناسيی ،اقتصيادی و فرهنگی رسيیده

هماهنگ باشييند ،شييایسييتهسيياالری حاکم

اسييت .مککالوسييکی نظرات کالسييیک

شيده و مقاومت بیشيتری میکنند ،زیرا برای

فوگييل 3و نورث 4را در تييأثیر نهييادی بييه

هر جزء ،اثری هسيييت که اگر این اجزاء به

چيياليش ميیکشييييد ( McCloskey, ,

هم ضيييمیمه شيييوند ،یک کل را تشيييکیل

 )2016: 63 & 2017: 435و در دفاع

ميیدهينييد و اثير ميجيميوع ،قيویتير از جيزء

از ارزش ایدۀ انسييانی ،نوآوری را در بسييتر

اسيييت .هر فرد اصيييیل نوآور در کنار افراد

آزادی و اخالق یييک دارایی ارزشيييمنييد

اصيييیيل دیگر ،اثری دارد و مجموع آنهيا

ميعينيوی و گشييييایيشگير رشييييد ميی-

بهصيورت جمعی در تک تک افراد اصيیل

دانيييييد(2018:15

.)McCloskey,

نیسيت .پس فردی نیسيت که بدون نوآوری

وبليييييين 5میگوید ،هييير حرکت متوالی در

باشييد .تجمیع این نوآوری ها ذیل فرهنگ

مسيييیر پیشيييرفيت ،چیزهيای تيازه ،بهبود،

اخالق فاضييله که در آن ،ریزۀ اسييتخدام،

اختراع ،تعدیل و ابييييييداعات مبتنييييييی بر

حسيد ،محبت افراطی و طغیانها و تجاوزها

مهارت ،همگی توسييييط افييييراد سيييياخته

به حقوق مردم کنترل شيييده باشيييد ،نهاد را

مييیشييوند و از تجربیييات و ابتکييار عمييل

نیرومند میکند.

فيييييييرد اصيييیيل سيييرچشيييميه میگیرنيد؛

ل نوآور
 .2ارتقای نهاد با اخالقمداری فرد اصی ِ

آیا سياختار سيازمان بهعنوان سيرمایۀ فیزیکی
در ارتقای اخالق مؤثر است؟ یا اینکه تغییر
بنای اخالقی در فرد اصيیل ،تغییر اسياسيی را
بيه همراه خود میآورد؟ در دهيههيای اخیر،
نقش سيرمایۀ انسيانی نوآور از ارتقای انگیزه
و ابتکيار و خالقیيت کيارکنيان در

نگياه خرد1

1.Micro.
2. Macro.
3. Fogel.

حرکتهایی که بر این پایه شکل میگیرند
توسط افرادی انجام مييييیشييييوند کييييه در
جيامعيه ریشيييه دارنيد و در معرا نظيييييييم
(دیسيييیسلین) نهادی قيييرار دارني يد(مشهدی
احمييد و دیگران 166 :1392 ،بييه نقييل از
وبليييييين .)177-176 :1964 ،کینز 6معتقد
است هيييير یک از افييييراد جامعه در تالش
4 .North.
5. Veblen.
6. Keynes.

ارتقای داراییهای معنوی  /...مریم خسروی ،محمود یحییزادهفر  ،دیوید الستروم  ،محسن علیزاده ثانی

31

برای کسی کردن دیگييييران اسييييت که در

به اهداف توسيييعه موفق هسيييتند که بهطور

نهایت بييييييه قضيياوت مبتنی بر رسييوم 1در

ميداوم هنگيام ارائيۀ پیشييينهيادهيای سيييرميایيۀ

نهادها میرسييد(مشييهدی احمد و دیگران،

انسيانی به مسيائل و نوآوریهای بومی توجه

 164 :1392بيه نقيل از کینز.)214 :1937 ،

کنند .او برای عینیتر کردن بح« ،مشييکل

دنی رودریيک 2میکوشييييد برای ارتقيای

سييطوح پایین سييیاسييتگااری را بررسييی

نهادی ،توصييیههای سييیاسييتی در خصييوص

میکند(طیبنیا و نیکونسيبتی-128 :1392 ،

سيييیيياسييييتگييااری بييا رویيکيرد نيهييادی

 .)127نمیتوان فقط بيا افزودن چنيد نهياد

دهيد( .)Rodrik, 2005: 35رودریيک

خوب به یک کشيور ،اقتصياد آن را اصيالح

هرچند از توجه به نهادها در سیاستگااری

کرد .این منطق نظم و روال ،ياليب از بياال بيه

اسيييتقبييال میکنييد ،امييا مخييالف برخورد

پایین 3اسييت که برای کنترل فضييای رقابتی

دسيييتوری و صيييدور دسيييتورالعمل در این

الزم اسييييت .در زمييان کيينييونييی تييوجييه

زمینييه یييا آنچييه وی بنیييادگرایی نهييادی

سیاستگااران باید به شکلگیری نهادها و

میخواند ،اسيت .او در این زمینه مینویسيد:

رفتارهای عناصر اقتصادی جامعييه باشد .هر

وقتی بيا محيدودیيت روبرو هسيييتیم ،تمرکز

اقتصيييياد موفق ،در درون مجموعييهای از

بیش از حد بر اصالحات نهادی جامع منجر

نهيادهيای تنظیمکننيده در بيازارهيای کياال،

به افقهای سيیاسيتی بلندپروازانهای میشيود

خيدميات ،کيار ،دارایی و سيييرميایيه قرار

که دسيتیابی به آنها ناممکن و سيدی در

دارد(سيييبحيانی و بیيات .)150 :1392 ،در

برابر شييکوفایی فرد اصييیل اسييت .ابراز این

نيبيود ميجيميوعييهای از قيواعييد و قيوانيیين

مسيأله به کشيورهای فقیر مانند آن اسيت که

پيیيشبيیينيیپييایير کييه از عيميليکيرد ميطيليوب

به آنها بگوییم تنها راه دستیابی به توسعه

اقتصييادی حمایت میکنند ،نمیتوان انتظار

این اسيت که توسيعهیافته شيوند! توصيیهای

داشييييت کيه بيازارهيا و دیگر بخشهيای

که عمالً بیفایده اسيت( & Acemoglu

اقتصييياد ،عملکرد مطلوبی داشيييته باشيييند.

 .)Robinson, 2010:1بيييه نيييظييير

بيههمین دلیيل بيه کشيييورهيایی کيه عملکرد

رودریک ،کشيورهایی در زمینۀ دسيتیابی

نهادهای آنها نامطلوب اسيت اکیداً توصيیه

1. Conventional Judgment.
2. Dani Rodrik.

3.Top-Down.
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میشييود به اصييالح نهادهای سييیاسييتی و

نهادی اسيت که به شيکل تاریخی و در یک

اقتصادی خود بسردازند .در این میان عدهای

اجتمياع خياص اتفياق میافتيد .ارزشهيا و

از اقتصيييياددانيان موفقیيت نهياد را معلول

هنجارهای اجتماعی در ایييييين سيييييياختار

سييرمایۀ انسييانی میدانند ،طوریکه اهمیت

نهيييييييادی ،متبلور اسييييت و مبنيایی برای

نهادهای حقوقی ،سيييیاسيييی و اقتصيييادی،

شييکلگیری اصييول و قواعدی اسييت که

مينيو بييه تيقيویييت سييييرمييای يۀ انسييييانيی

اخالق و عقالنیت اجتميييياعی را میسيازد.

اسيت(سيبحانی و بیات ،158 :1392 ،به نقل

هر کنش اخالقی و عقالنی که توسيط افراد

از گالزر 1و دیگران .)2004 ،هيایيدگر نیز

انجام مييی شييود ،ایيين نهادهييا و در نتیجييه

مخالف تکنولوژی یا اقتصيياد نیسييت ،بلکه

اخيييالق و عقالنیت جمعی حاصل از آنها

در نظر او نبيایيد تکنولوژی موجيب ،فليت

را پیشفرا میگیرد و نظم اقتصيييادی را

انسان از اصالت فرد شود(اسدی و موسوی،

بيازتولیيد میکنيد .بنيابراین ،نظميييييييی کيه

 .)49 :1398مسيألهای که از اقتصياد اسيمیت،

اسيييمیيت آنرا بيه دسيييت نيامرئی نسيييبيت

حيلنياشييييده بياقی ميانيده ،دلیيل وجودی و

میدهيد ،حياصيييل چنین سييياختيار نهيادی

چگييونگی عملکييرد دسييت نامرئی است،

اسييييت(ميعيرفيی ميحيمييدی.)110 :1392 ،

مبنی بر اینکيه منيافع فردی و جمعی را وقتی

امروزه سيازمانها برای نهادینه کردن اخالق

افيراد وارد ميبييادل يۀ اقيتصييييادی در بييازار

در اعضيای سيازمانی خود ،به تکنیکها و

میشيوند ،هماهنگ کند ،بدون اینکه آن را

ابزارهای متعددی متوسيل شيدهاند .اخالق

اثبات کند .در نظریۀ نئوکالسييييييیک نه از

کيياری ،ارزشهييای فيردی و جيميعيی در

نهادها سييخن گفته میشييود و نه از اخالق

محیطهيای کيار بر نگرش کيارکنيان برای

اجتماعی که به شکل ارزشها و هنجارهای

ایجياد رفتيار مطلوب ،تيأثیر قيابيل توجهی

مشيترك که در این نهادها متبلور اسيت .در

دارد و بيا ارزشهيای انسييييانی و اخالقی

حقیقيت ،یيک رابطيۀ درونی و انيداموار بین

همسيو اسيت(مو،لی و دیگران.)1 :1392 ،

سيياختار نهادی ،اخالق و عقالنیت فردی و

در نظام اخالقی اسييالم ،ارزشگااری امور

اجتميياعی و نظم اقتصييييادی وجود دارد.

و اخالق بر مبنيای داشيييتن تقوی ،تقرب بيه

سييياختار نهادی محصيييول تکوین و تحول

خدا و کسيب رضيای اوسيت .کسيب لاات

1. Glaeser.
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و دنبال لات رفتن در اسييالم واجب اسييت

آنيان بيه تيأميل و تجيدیيدنظر در اخالق و

اما اسييالم به انسييان توصييیه میکند بیش از

فلسيييفۀ کسيييبوکار خود میپردازند ،زیرا

آنکيه بيه لياات ميادی بینيدیشيييد ،بيه دنبيال

قضيياوت اخالقييی در قبييال آنچييه انجييام

لياات معنوی و اخروی بياشيييد و خود را از

میدهنييد از تفکرات راهبردی آنييان جييدا

ش يرّ لاات مادی برهاند .هرچند اسييتفاده از

نیسييييييت .با وجود این سيرمایۀ انسيانی ،در

ليياات مييادی ،روزی حيالل و طيبيیيعييت و

بخشهيای مختلف نهيادی ،اعم از تولیيد و

آنچه در آن نهاده و آفریده شيده اسيت را

توزیع و مبيادليه و مصيييرف ،ترقی بيه وجود

هم مباح میداند! به شييير آنکه بر محور

خواهد آمد.

عييدالييت ر دهييد(ميهييدیزاده ،پينيجيعيليی،
 .)103 :1398درواقع اعمييال و کنشهييای
اخالقی را حول محور عيداليت و انسيييانیيت
ترسيييیم کرده و معرفی میکنيد و مکيارم
اخالقی را حول محور حق بييهعنوان ابزار
سنجش خصلت نیک و بد معرفی مینماید.
برای حصيييول ارتقيای نهياد بيا بيهکيارگیری
سيييرميایيۀ انسييييانی نوآور بيایيد تعياریفی از
اخالق حرفهای در دسييترن باشييد .اخالق
حيرفييهای در سييييازمييان بير روی بينيیييانيی
هشييييتگيانيه(مهيدیزاده ،پنجعلی:1398 ،
 )126اسيتوار اسيت و موجودیت سيازمان را
حفظ میکند .افراد اصیل نوآور ،جهانبینی
صيييحیح و اسيييتوار دارنيد ،دائمياً اخالق و
اعميال خود را میپياینيد ،بياطن ایشييييان بيه
عقاید حقه مزین اسييت و با اعمال صييالح،
اخالق فاضيل را شياکلۀ ذاتی خود میکنند.
1.Pragmatic.

 .2-1کاربرد توجه به اصالت و فرد خالق در ارتقای
1

اخالقی سازمان با اخالق حرفهای عملگرایانه

مدیریت اثربخش مسييتلزم مطالعۀ عمیق در
زمینۀ شييیوههای توسييعۀ اخالقیات و دالیل
رفتارهای ،یراخالقی اسيييت(فرهادینژاد و
خيروتيی .)96 :1399 ،اخيالقمييداری فيرد
اصیل میتواند مزیتهای رقابتی ایجاد کند
و روحیيۀ تعهيد کيارمنيدان را افزایش دهيد.
راهبردهيای مرتبط بيا سييييازميان از طریق
مشيارکت دلسيوزانۀ افراد اصيیل اخالقمدار
انجيام میشيييود .چنین اقيدامی ،دلبسيييتگی
شييغلی و سييازمانی افراد اصييیل را افزایش
میدهد .مسيييئولیت سيييازمانی آنان به منبع
تقویت هویت شيخصيی و اصيالتی که دارند
تبدیل میشييود ،زیرا حس تعلق بیشييتری به
سيييازميان خود احسيييان میکننيد .بيه این
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ترتیيب ،دلبسيييتگی شيييغلی بر دلبسيييتگی

اجرایی دروغ اسيييت .فرد اصيييیل بااخالق،

سييييازمييانيی تييأثيیير ميیگيياارد(خييداميی و

صيييداقت را پیشي يۀ خود میسيييازد تا ثمرۀ

گلسایگانی .)54 :1399 ،رواج اخالق فاضله

گرانبهيایی بيهنيام اعتمياد و اطمینيان قلبی را

توسييط فرد اصييیل و جلوگیری از خشييم و

در نهادها پابرجا کند .پس یکی از مهمترین

دروغگيویيی و بييدبيیينيی و چيياپيليوسييييی،

روشهييای کنترل و کيياهش دروغ و بی-

اخالقگرایی حرفهای را در سيازمان محقق

صييييداقتی در سيييطح سييييازميان ،پرورش

میکند .فرد اصيييیل اخالقمدار نسيييبت به

شيييخصيييیت اصيييیل در کارکنان و مدیران

توانياییهيای خویش ،خوشيييبین اسييييت و

است.

خالقیت خود را شيکوفا میکند؛ در مقابل،
فرد بدبین در شيکوفایی اسيتعدادش متوقف
میماند ،چون از لحاظ فلسيييفی دنیا را پو
و بدون مدیر و مدبر میپندارد و انسيانها را
از نظر اخالقی ،فياسيييد و خيائن میپنيدارد.
بدگمانی ،سوءظن و بیاعتمادی میان افراد،
نتایج دیگر بدبینی هسيتند .فرد اصيیل ،تعمق
در فلسيييفيۀ زنيدگی و راه درسييييت را بيا
جهيانبینی صيييحیح تشيييخیص میدهيد .او
م بت میاندیشييد و سييخنچینان را از خود
دور میکنيد ،متکبر و مغرور نیسيييت ،زیرا
اصييل را بر کرامت انسييان قرار داده اسييت.
دروغگویی میتوانيد گسيييل عيدم اعتمياد،
دورویی و تظياهر را در سييييازميان فعيال و
ریشيههای نیکخویی و صيداقت را خشيک
کند .دروغگویی جَو و فرهنگ سييازمان را
آشييفته و مسييموم میکند .تقلب ،از اَعمال
1. Verifications.

 .2-2مصداقهای 1اخالق حرفهای

اخالق ،علم اسييت که سييرچشييمههاى
اکتساب صفات نیک و راه مبارزه با صفات
بيد و آثيار هر یيک را در فرد و جيامعيه مورد
بررسيي قرار م دهد .ب شييک ،بح«هاى
اخيالقي از وقيتيی انسييييان گييام بير زميیين
گااشت ،آ،از شد .صفات نیک اخالقی را
که عقل و البته سييرشييت و فطرت پاك هر
انسييانی آن را تأیید میکند ،در قالب چهار
اص يل حکمت ،عفت ،شييجاعت و عدالت
خالصييه میکنند .شييایسييتهسيياالری 2یعنی
بييهکييارگیری افراد اصيييیلی کييه عالوه بر
داشيييتن مهيارت بيا عميل بيه موازین اخالق
حرفهای ،جامعه را در رویدادها و مسيييائل،
حوادث و بحرانهييای مختلف و محتمييل
اجتميياعی بييه سيييرمنزل عييافیييت هييدایييت
کننيد(خيانی .)47 :1399 ،برخی از موازین
2.Meritocracy.
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اخالق حرفيهای عبيارتنيد از اميانيتداری در

حرفهای در نهاد اسيييت .فرد اصيييیل ،عزت

سيييازمان ،شيييجاعت و شيييرافت حرفهای،

نفس بياالیی دارد و بيا احسيييان امنیيت ،بيه

احترام بيه مردم و فرهنيگهيای گونياگون و

معنای احسيان امن بودن و توانایی مقابله با

عزت نفس در نهادها ،که شييامل مؤلفههای

نابسيامانیها ،برای تحقق شيایسيتگی ،تعهد و

اسياسيی عزت نفس ،شيایسيتگی 1و تعهد و

رسالت خود پیوند میجوید.

رسيالت اسيت .امین بودن از صيفات بارز و
مشيييخصيييۀ اولیيۀ اخالق حرفيهای و رفتيار
مناسيب در سيازمان اسيت؛ بهطوری که پایه
و اسيان اعتماد و اطمینان بهشيمار میرود و
بر تعهد نهادی نیز تأثیر متقابل دارد .افرادی
کيه صيييفيت اميانيتداری را در حوزههيای
مختلف جييدی نمیگیرنييد ،بييهتييدریج در
داخيل سيييازميان تبيدیيل بيه افرادی سيييوء-
اسييتفادهگر و ،یرقابل اعتماد میشييوند که
کل سييیسييتم با آنان به مشييکل برمیخورد.
حتی اگر در ردههيای بياالی نهيادی ،یعنی
ميدیریيت یيا معياونيت بياشييينيد .شيييجياعيت و
شيرافت حرفهای فرد اصيیل ،خودشيکوفایی
و قيدرت خطرپيایری را در او بياال میبرد تيا
قلّيههيای فتح نشيييده و راههيای نرفتيه را برای
موفقیت بیازماید .صيداقت و درسيتکاری،
پيایيۀ اعتمياد و اطمینيان قلبی طرفین در نهياد
اسيت ،زیرا بدون صيداقت و درسيتکاری،
اعتماد ایجاد نمیشود؛ بنابراین صادق بودن
فيرد اصيييیييل ،بينيیييانيی بيرای ظيهيور اخيالق
1. Competency.

 .3نقش نهاد :خدمت به فرد اصیل

افراد ،اصيالت دارند و عناصير فدایی در راه
اجتمياع نیسيييتنيد .از طرفی نبيایيد بيه قيدری به
نقش فردی توجييه شيييود کييه بسيييتر مهم
ارتقيادهنيدۀ انسيييان که هميان زندگی کردن
در اجتماع اسيييت ،به حاشيييیه رانده شيييود!
توجيه نکردن بيه سيييرميایيۀ انسيييانی ،عياميل
ریشييهای معضييالت اجتماعی ،اقتصييادی و
فيرهينيگيی اسييييت .در حيياليیکييه چييه در
کشيورهای توسيعهیافته و چه در کشيورهای
کمتر توسيعهیافته ،با فرا تأکید بر اصيالت
فردی و آموزش سيييرميایيۀ انسيييانی نوآور،
افراد بهصييورت خودشييکوفا نهادها را ارتقا
میدهنيد و رشيييد اقتصيييادی بيا داراییهيای
نامشيييهود (،یرمادی) محقق میشيييود .علم
فرد اصيیل ،قرین با عملش اسيت؛ یعنی فرد
اصييیل نوآور ،با کمک نهادها ،دانش خود
را در صييينييایع مييادر ،بييه حیطييۀ فنيياوری
میکشييياند و اسيييتعدادهای نهفته در جهان
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ماده و جسييم را به فعلیت درمیآورد .وقتی

نوآوری بيه م يابيه خیميۀ سيييیسيييتم ارزیيابی

دانش ضييمنی در نهادها و مراکز تحقیقاتی

عميليکيرد بخيش دولتی کييه مهمترینشييييان

به گردش مراکز صينعتی افتاد ،بازار تسيخیر

نهادهاسيت ،معرفی میشيود .در این راسيتا،

شيييده و ثروت میآفرینيد .درکشيييورهيای

دولت نوین باید خدمتگااری فرد اصييیل

کمتر توسعهیافته ،به سبب استیالی نهادهای

را بيکينييد ،تييا ایينيکييه تصييييدیگير آنييان

ميدل قيدیمی ،1این چرخيه معیوب اسيييت و

باشد(.(Denhardt, 2000: 550

اسيتعدادها نهفته میمانند؛ تکرار و تمرین و
ممارسييت در ورطۀ آزمایش و تجربه اتفاق
نمیافتيد ،بنيابراین نواقص عیيان نشييييده و
خودشيييکوفيایی فرد اصيييیيل و بيه دنبيالش،
پیشيييرفيت فنياوری و اقتصيييادی حياصيييل
نمیشيييود .شيييعيار خيدميات عمومی جيدیيد
برای دولتها عبارت اسيييت از :خدمت نه،
فقط هيدایيت .بنيابراین گویيۀ جيدیيد خط
مشيیگااران به جای روشها و توصيیههای
دیکتهشيدۀ سيازمانی بهمنظور کسيب سيود و
رونق بیشتر ،باید ارزشهای اخالقی را وارد
گفتميان در نهيادهيا کننيد(دانياییفرد:1395 ،
ج  )53 ،2و به سييطوح پایینتر که متشييکل
از تجمیع افراد اصيييیل اسيييت ،توجه کنند.
پس از محاسيييبۀ کاربرد عملی اندازهگیری
ارزش عمومی بييهعنوان آخرین تحلیييل و
بعييد از بررسيييی نحوۀ اجرای عييدالييت و
ارزشدهی به افراد اصييیل در سييیسييتمهای
نوین ادارۀ عمومی و حکمرانی شيييبکيهای،
1.Old- fashioned.

 .3-1توجه به افراد اصیل اخالقمدار و کمرنگ
شدن رذایل اخالقی در سازمان

کمرنگ شييدن فضييایل و شييیوع رذایل اخالقی،
کارکنان اصييیل را به معضييالت سييازمانی دچار
مييیکيينييد(جييعييفييری ليينييگييرودی.)31 :1371 ،
ضيييرورت اخالقميداری و پرهیز از بیاخالقیبيا
ل هر فر ِد اصيیل پیوند خورده اسيت.
اندیشيۀ فاضي ِ
بسييیياری از عيدم تعهيدهيا و بیاخالقیهيا ،بيه عيدم
آگاهی فرد اصييیل از تواناییهای منحصييربهفرد
خود بازمیگردد .محور فعالیت افراد خودسيياخته
و اصييیل ،شييکوفایی اسييتعداد و خالقیت اسييت.
آنييان بييه خيود و ديیگيران اجييازه ينميیدهينييد کييه
مرتکيب بیاخالقی شيييونيد و بيه قيانون حق پيایبنيد
هسيتند ،هرچند بر آنان خوش نباشيد .صيداقت و
درسييتی در سييازمان توسييط این افراد ،جاری و
سياری میشيود و عملکرد افراد را محک میزند.
فرد اصيیل اخالقمدار از راه سيالم شيکوفا کردن
اسيييتعيدادهيا و مزیيتهيای خود ،عالقيه بيه تفوق و
بيرتيری و جيلييب احيتيرام و تيکيریيم دارد ،زیيرا
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ریياسيييتطلبی و رفتيار قليدرمينبيانيه بيا زیردسييتيان

خود را در نهياد یيافتيه و از جيایگياه خود رضيييایيت

نشيييانيههيایی از قيدرتطلبی خطرنياك و مياموم

بياطنی دارد .فرد اصييیيل نوآور و اخالقميدار ،بر

اسييت .انسييان اصييیل و خودسيياخته که عدالت

دلهييای ديیگيران يتميلييک دارد و ينفيوذ يم يعنيوی و

اخيالقيی دارد ،فيروتين اسييييت و دیيگيران را بير

حبيوبيیييت را بييه دسييييت ميیآورد .بيرای يحفيظ
يم ي

خویشيييتن مقيدم میکنيد و قيانون را پيایيدار نگيه

موقعیيت خویش ،بيه انواع معياصيييی و تخلفيات

میدارد .صييفات رذیله م ل ،رور و خودخواهی،

دسييت نمیزند و تظاهر و ریاکاری نمیکند .فرد

تکبر ،کینه ،دشيمنی ،حسيادت و جاهطلبی در فرد

اصيیل به اقتضيای حکمت و مصيلحت کار انجام

اصيييیيل نوآور ،بيا قيانونميداری و اکرام دیگران

میدهيد .جياهطلبی فطری را تعيدیيل میکنيد و از

جایگزین شييده اسييت ،زیرا ،نای اخالقی یافته و

مرز اعتيدال خيارج نمیشيييود .اخالقميداری افراد

احسيان کمبود شيخصيیت ،حقارت ،بیارزش یا

اصيیل ،آنان را از دروغ و قضياوت ناحق و کسيب

کمارزش بودن ندارد .فرد اصيیل با اخالقمداری

شيييهرت و شيييکسيييتن حریم و حرميت قوانین و

و تالش و نشيان دادن لیاقت و شيایسيتگ  ،جایگاه

مقررات سيازمان حفظ میکند و این همان نیروی

ممتاز خود را در سيازمان به دسيت میآورد و در

درونی ارزشيمندی اسيت که قبل از قوانین سيازمان

هواى ریاسييت یا در صييدد تفوق و برترىجوی

کيارسييياز میافتيد و سيييالميت دسيييتگياه اداری و

نیسييت(سييیدنژاد و نصييرآبادی .)73 :1396 ،فرد

کاهش فسياد را محصيل میسيازد و به تبع بر تنظیم

اصييیيل نوآور در درون خویش احسيييان ،نی

خط مشيييیهيا هم کيارگر میافتيد(درخشيييان و

بودن دارد؛ بنيابراینبيه ریيا اظهيار تقوا نمیکنيد تيا بر

دیگران .)90 :1396 ،فرد اصيیل نوآور و اخالق-

دلهای مردم مسيلط شيود و حکومت یا قضياوت

ميدار ،تعصيييب و وابسيييتگی ،یرمنطقیبيه چیزی

یا مسند دیگری را بر عهده بگیرد .براى جلب نظر

نيدارد .امروزه افراد سيييازميانهيا معمو ًال گرفتيار

مردم و ت بیت موقعیت خویش ،دست به سالوس

حجاب ضخیمی هستند که بر دیدۀ عقلشان افتاده

و دوروی نمیزنيد و ظياهرسيييازى و خودنميای

و آنيان را از درك حقيایق و سيييیر در مسيييیر حق

نمیکنيد تيا بيه اهيداف خود دسيييت یيابيد .همچنین

محروم سياخته؛ زیرا بیشيک ،هرکه مسيئولیتی در

فرد اصيیل نوآور هم در معرا نفس سيرکش و

نهيادهيا یيا سيييازميانهيای دولتی دارد ،از نياحیيۀ

وسوسههای آن قرار دارد ،اما به دنبال شهرتطلبی

دوسيتان ،آشينایان و حتی باالدسيتان سيفارشها و

و تالش برای یافتن قدر و منزلت نیسييت ،چون با

درخواسيييتهيایی همچون اسييتخيدام ،پياداش

خودشيييکوفيایی نوآوری ،بهترین جيایگياه ممکن

گرفتن ،ارتقيای پيایيه یيا درجيۀ شيييغلی و اعطيای
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مرخصيی دریافت میکند که ممکن اسيت انجام
آن به لحاظ قانونی درسييت نباشييد و تحقق آنها
خليف از يمقيررات
نيیييازمينييد دور زدن قييانيون یييا يت ي
بياشيييد(دلشييياد تهرانی ،1387 ،ص .)496در این
حالت ،فرد اصييیل رنجش و جدایی متملقان را به
جان میخرد تا حق را احیا کند و چه بسييا تبعات
و مشکالتی نیز برایش بهوجود آید ،ولی قوانین و
مقررات را نمیشيييکنيد و حریم انصييياف ،حق و
عييدالييت را رعييایييت مييیکيينييد .بييیاخييالقييی
سييریعاالنتقال اسييت ،فلاا برای حفظ سييازمان از
خارج شيدن از مدار حق ،بیانصيافی ،سيتمگری،
خیيانيت و رواج روابط بيه جيای ضيييوابط ،بيایيد
متوسيييل بيه تقویيت اخالق در تيک تيک افراد
سييازمان شييد ،البته افرادی که با تکیه بر اصييالت،
شييخصييیت ذاتی خود را احیا کردهاند .ارادۀ این
افراد اصييیيل سيييازميان را از هوای نفس مصيييون
میدارد(سيیدنژاد و نصيرآبادی .)80 :1396 ،وقتی
افراد در اجتماع با هم نزاع و کشيمکش میکنند،
هير یييک از «يمنِ» خيود دفيياع ميیکينييد و تيو يهیين
ديیگيران بييه «يمنِ» خيود را گينيياهيی نييابيخشيييودنی
میداند .فرد اصیل اخالقمدار ،وحدت همگانی،
بيرابيری و بيرادری و اخيوت دیينيی و ميحيبيت و
گياشيييت و ای يار را جيایگزین منیّيت میکنيد و
باع« میشيود که تصيدقها و جانفشيانی افراد به
یکدیگر ،همراه با صداقت شود تا دردهای نهادی
1.Formal Institutions.

را درمان کند.
 .3-2نهادهای رسمی :1خط مشیهای باال به پایین،
ایفای عدالت و جلوگیری از آنارشیسم

افالطون در دو کتياب جمهور و قيانون بيه مسي يأليۀ
«نظم» پرداخته اسيت .نظم در نگاه افالطون ،ناشيی
از تيعييادل طيبيقيياتيی حيياصييييل از تيقسي يیيم کييار
اسييييت(ميعيرفيی ميحيمييدی.)112-111 :1392 ،
ارسيييييطو روح انسيان را دارای دو نیروی خرد و
شيهوت میدانسيت و ،لبۀ خرد بر شيهوت امیييييال
نفسييانی و کسب فضیلت را راه رسیدن به امر خیر
تلقی میکرد .کافی بيييود انسيييان ،خيييرد را مبنيييا
قيييرار دهيييد و فضایل را از طریق تعلیم و تربیت
بیاموزد و در عمل جمعی به کار گیييييرد؛ در این
صورت ،خیيير محقييق مييیشييد و انسان در بستر
نهاد به سيعادت میرسيید(معرفی محمدی:1392 ،
 .)108بيا توجيه بيه ویژگیهيا و اوصيييافی از قبیيل
اعطاء ،افاضه ،لطف ،کالم ،نور ،ظهور ،قيييدن و
تعالی که هایدگر برای وجود قائل اسييت و آنرا
بنیاد همۀ موجودات تلقی ميييیکنيييد ،مشيييکل
میتوان گفيت کيه نزد هيایيدگر وجود خصيييلتی
قيدسيييی و االهیياتینيدارد؛ پس ارتقيای اخالق در
فرد اصييیل مهم اسييت(علمی .)50 :1388 ،نهاد با
ایجياد قوانین و نظم این مهم را میسييير میسي يازد.
نهيادهيای رسيييمی بيا وضيييع و اجرای قوانین خط
مشيييیهيای کالن کيه مسيييیری از ردههيای بياالتر
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مدیرتی به سييمت ردههای پایینتر دارد ،بسييتری

برای ایجياد بسيييتر قيانونی و اجرای مطمئن خط

سيالم برای فعالیت و دسيترسيی عادالنه به امکانات

مشييیهای کالن ،ضييمن حفظ موقعیت هر فرد،

برای افراد اصييیيل مهیيا میسيييازنيد .فسيييادهيایی

وضيع شيده تا از وجود ارزشيمند تک تک افراد

همچون رانيتهيای اختصييياصيييی یيا اسيييتفياده از

اصيیل ،حمایت و مواظبت کند .بدون وجود بسيتر

امکانات بهصيورت انحصياری ،در شيفافیت قانونی

با انضبا  ،فرد اصیل ،موقعیتی برای بروز نوآوری

و خط مشييیهای کنترلگر به حداقل میرسييد و

نخواهد یافت.

افراد اصيیل ،ذیل چتر عدالت و تسياوی متناسيب،
بيه خودشيييکوفيایی میرسيينيد .اخالق حرفيهایبيا
داشيييتن ویژگیهيایی چون روحیيۀ مشيييارکيت،
دلبستگی به کار ،تعامل ،پاسخگو بودن و پایرش
مسيييئولیيت تصيييمیمهيا و پیياميدهيای آن در بسيييتر
ن نهيادهيای رسيييمی ،ظهور یيافتيه و
قيانونی و مطمئ ِ
موجب احسيان هویت قویتر کارکنان میشيود
که به نوبۀ خود باع« میشيود فعالیت کارکنان به
بیشيييتر از فعيالیيتهيای عيادی ارتقيا یيابيد(آر،يده و
دیگران .)87-88 :1399 ،البتيه اینکيه نهيادهيای
رسييمی ،مناسييبات عادالنه را جهت چرخۀ سييالم
ح افراد اصييیل فراهم
بروز دانش ضييمنی و صييری ِ
میکنند ،کل را اصيیلبینی نیسيت؛ زیرا در نگرش
مارکسيیسيم و اقتصياد سيوسيیال ،نوآوری افراد نهفته
ميانيد .اصيييو ًالبيافيت کلی ایجياد برابری و تسييياوی
قهری میان افراد با اسيييتعدادهای مختلف ،عدالت
متنياسيييب بيا ظرفیيت و اسيييتعيداد هر شيييخص را

 .3-3نهادهای غیر رسمی 1 :خط مشیهای پایین
به باال  2و اکرام و احترام فرد اصیل

خط مشيييیهيای انتخيابی در سيييطح نهيادهيای
دسيتورگااری ،برای پایرش جدی تلقی شيوند،
اینکيه چيه نوع راه حيلهيا یيا انتخيابهيایی برای
مقابله با مشيکالت ،کاربردی محسيوب میشيوند
و چيه نوع ابزارهيایی برای مواجهيه بيا آنهيا مبنيای
برخورد قرار میگیرنيد ،همگی تيا حيد زیيادی
تابعی اسيت از طبیعت و انگیزش اصيلی افراد و نیز
انيدیشيييههيایبيازیگرانی کيه در زیر نظيامهيای خط
مشيييی آرایش میگیرنيد .مهمترین راه بيه بيازی
کشيييانيدن افراد اصييیيل نوآور ،از سيييطوح پيایین
سيييازميانی و تبيدیيل کردنشيييان بيه کيارآفرینيان
سيیاسيتگاار 3در سيطوح باالتر(هاولت:2006، 4
 ،)50اکرام و احترام و دخالت دادنشان در طراحی
دسيييتور کيار 5خط مشيييیهياسيييت؛ بيهطوریکيه

برآورده نمیکنيد .پس وجود نهيادهيای رسيييمی
1.Informal Institutions.
2. Bottom- Up Policies.
3. Policy Entrepreneur.

& 4. Michael Howlett, M Ramesh
Anthony Perl.
5. Agenda Setting.
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تقویت سيرمایۀ انسيانی و برنامهریز کردن 1آن در

بيهوسيييیليۀ دوليت بيهطور فزاینيدهای نياکياراميدتر

جيهييت بيروز نيوآوری بييه صيييورت خيودجيوش

شيييود(متقی و متین .)309 :1390 ،دوليت بيایيد بيا

اسيت .خطرپایری سيیاسيی ،ناشيی از تصيمیمات

درك درسيييت از بيازار ،بيهجيای نقشآفرینی و

دولت به صييورت عام ،سييرمایهگااری را تحت

يتميرکيز سيييیيياسييييتگييااری از بيياال بييه پييايییين،

تيأثیر قرار میدهيد(سيييبحيانی و حبیبیيان نقیبی،

سييیياسيييتگيااری از پيایین بيه بياال را برای ظهور

 )126 :1391و افراد اصييیل در سييرتاسيير نهادها با

بيازیگران سيييطوح پيایینتر مهیيا کنيد و در رقيابيت

این نوع خط مشييیهای عام رو در رو شييده و در

نوآورانيه ،نقشيييی تسيييهیيلگر داشييتيه بياشيييد نيه

بیشييتر مواقع ،ملزم به رعایتند .درسييت اسييت که

هيدایيتگر و کنترلکننيده .زیر چتر نهيادهيای ،یر

شيييکوفيایی و نوآوری ،نیيازمنيد یيک سييياختيار

رسيييمی ،سيييرميایيههيای فرد اصييیيل ،اعم از علم

نظممدار ،یکپارچه و تصييمیم واحد و قانونمند

خالقیت و نوآوری به شيير کسييب اخالق که

با سييیاسييتهای واضييح و دسييتورمنبانه از باال به

نور ،صيفا ،بینش و روشينایی اسيت ،مقرون به عمل

پایین اسيييت ،اما باید دانسيييت که عالوه بر نیياز به

جليوی بييازی ریيياکييارانيۀ
ميیشيييود و ميیتيوانييد ي

سييیسييتمهای واحد و یکپارچه با سييیاسييتهای

دموکراسيييی امروز را بگیرد .وقتی علم بيه عميل

واضييح برای پابرجا کردن فرایند یادگیری نوآور

صيفا و نور ببخشيد و عمل نیکو و عاقالنه هم علم

شيدن ،برای جلوگیری از بههمریختگی برخاسيته

را تکمیيل کرده وبيه آن روح و جيان و نوآوری و

از خودشيييکوفایی یا ،لبيه بر هزینيههای پویا بودن،

رفيياه اجيتيميياعيی بيبيخشييييد ،تيخيریييب دیيگيران و

بيایيد راه برای فرآینيدهيای شييکيافيت ،انشييعياب و

چاپلوسييی بهطور ملمون از نهادها و سييازمانها

تينيظيیيم دقيیيق) (Langlois, 2017:1هيم بيياز

برچیده میشيود .بهترین نوع آزمون اینکه آیا علم

باشيد تا ایدههای انسيانی شيکوفا شيود و این با توجه

و عميل مقرون هم شيييدهانيد ،اینسيييت کيه وقتی

و اصيالت دادن به بازیگران سيطوح پایین مدیریتی

سيييرميایيۀ انسيييانی ،نوآوری را آموخيت ،آنرا بيه

یيا هميان بيازیگران کف خیيابيان 2محقق میشيييود.

مرحليۀ عميل درآورد؛ زیرا نواقص بيه هنگيام عميل

جهيانی شيييدن اقتصييياد و تحركپيایرتر شيييدن

بيه خوبی نميایيان میشيييونيد و عميل ،میزانی برای

سيرمایه و شيرکتها و مهمتر از همه ،نسيل جدید

محک زدن علم اسييت که نقصييان آن را نشييان

کارگران ماهر بهعنوان تم یلی از سييرمایۀ انسييانی،

میدهد که آیا آنچه از ظهور استعداد و نوآوری

باع« شييده تا اجرای سييیاسييتهای باز توزیعی

آموخته ،کامل اسيت یا ناقص و یا تام اسيت یا ،یر

1. Programize.

2.Street level.

ارتقای داراییهای معنوی  /...مریم خسروی ،محمود یحییزادهفر  ،دیوید الستروم  ،محسن علیزاده ثانی

41

تيام؟ بيا نميایيان شيييدن نواقص ،انسيييان بيا تکرار،

اصييیيل نوآور میشيييود کيه بر حسيييب فطرت و

بياخخره کياسيييتیهيا را جبران میکنيد و این را در

سييياختيار وجودی ،حیياتشيييان را بيا علم و ادراك

بسيتر نهادهای ،یررسيمی بهتر انجام میدهد؛ زیرا

اداره میکنينييد .بييدون ادراك و شييعيور فردی،

نهاد ،یررسيمی ،سيازمانی اسيت که افراد در آن به

حوان پنجگيانيه از کيار میافتنيد و ادراك خیيالی

هيرگيونييه فيعيياليیييت مشيييخيص ،مينيتيهيی بييدون

و وهمی و عقلی هم زایل میشيود؛ در نتیجه تمام

سييلسييلهمراتب یا آگاهی دسييت میزنند و نهاد

مراتب ادراکی از فرد اصيیل سيلب میشيود .فرد

،یررسمی یک شبکه روابط شخصی و اجتماعی

اصيييیيل خود را گرفتيار بیاخالقیهيا نمیکنيد.

اسيت که در قالب سيلسيلهمراتب سيازمانی وجود

گرچه ادراکاتی در باب شييناخت انواع شييهوات

ندارد ،بلکه خودبهخود و در شييرایط روابط افراد

دارد ،ولی بيا پيایبنيدی بيه اخالق ،ادراکياتی کيه بيه

بيا یکيدیگر شيييکيل میگیرد .نهيادهيا  -قوانین،

حيال خود و دیگران نيافع اسيييت در خود تقویيت

انتظيارهيا و هنجيارهيا بر اسيييان قوانین شيينياختی

میکنيد .اشيييتغيال در سيييازميان ،الزام تشيييخیص

مشيييترك سييياختيارهيای اجتمياعی ،اطالعياتی کيه

مصيلحت و مفاسيد را نمایان میکند .از اینرو فرد

بياورهيا و تجربیيات جيامعيه را تقطیر و خالصيييه

اصيیل و نوآور فقط به دنبال تأمین منافع شيخصيی

میکند ،انتقال میدهند( Greif, & Mokyr,

نیسيييت و در جهيت حصيييول خیر جمعی تالش

 .)2016:1پس بيه جيای دیکتيه شيييدن مقررات

میکند .نکتۀ مهمتر آن اسييت که فرد اصييیل در

توسيييط نهيادهيای رسيييمی ،بيایيد آزادی عميل در

بسيييتر نهياد و سيييازميان بيه کمياالت انسيييانی نيائيل

نهادهای ،یررسييمی به افراد اصييیل و نوآور داده

میشيييود کيه رسييیيدن بيه آن کمياالت در حياليت

شيود .اما این مهم در بسيتر فرهنگی متناسيبی محقق

فردی محيال اسيييت .کسيييب کمياالت تقوایی و

میشييود که مورد پایرش افراد اصييیل باشييد .در

معنوی ،ملکيات و صيي يفات فياضييليه مياننيد عيداليت

این صييورت در رابطهای متقابل ،افراد بهصييورت

اجتماعی ،احسان ،ای ار و گاشت فقط با تعامالت

خودجوش ،توانياییهيای خویش را در راسييتيای

زندگی سييازمانی و نهادی در باطن فرد اصييیل و

ارتقای نهاد به کار میگیرند و نهادهای ،یررسمی

اخالقمدار شکل میگیرد.

ال بهعنوان پاداش ،عملکرد افراد اصييیل و
هم متقاب ً
ارزشمندشان را تکریم میکنند.
 .3-4تحلیل و بررسی

رابطيۀ مبتنی بر اخالق ،موجيب پیونيد بین افراد

ی فرد اصییل :رفاه مییشیتی و
 .4عدالت اخالق ِ
اقتصاد عدالتگرایانه
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عدالت ،1نهادن هر چیز در جای خود اسيت .پس

فکر را برای فرد اصييیل که عدالت اخالقی یافته،

مينيظيور از عييدالييت اجيتيميياعيی ،یيعينيی طيراحيی و

مهیيا کننيد تيا بيه آن وسيييیليه ،افراد صيييالحیيتدار

اجرای نظيام حقوقی بيه گونيهای کيه هر کسييی بيه

بهعنوان الگوهای نوآور شيناخته شيده و وارسيتگان

حق عقالنیاش برسيييد و در مقيابيل آن حقوق،

از سيیاسيتمداران ،اقصاددانان و عدالتگرایان در

وظيایفی را انجيام دهيد یيا مسيييئولیيت و عواقيب

رأن نهادها و مراکز خط مشیگاار قرار بگیرند؛

تخلف از آنرا بسيایرد(معرفی محميدی:1392 ،

آنيانبيه موقعیيت و حيدود افراد واقف هسيييتنيد وبيا

 .)114التزام بيه تحقق عيداليت ،منو بيه فهم عمیق

در نظر گرفتن جيایگياه منياسيييب هر ذیحق،

حق اسيييت .بيا اعتالی افراد اصييیيل ،اجتمياع هم

عيداليت را در مورد او اجرا خواهنيد کرد .پيایيۀ

اصيييالح میشيييود و الزميۀ درك این حقیقيت،

ایجياد عدالت در اجتمياع از ایجاد عدالت در باطن

شيناخت راه عدالت باطنی فرد اصيیل اسيت ،زیرا

فرد اصييیيل نشيييأت میگیرد ،نه از کلیياتی که در

ماهیت فلسفۀ اخالقی برای هر جامعيييه با شناخت

خط مشيييیهيا وضيييع و الگوگيااری میشيييود.

واقعی اعمال و رفتار اشيخاص مورد ارزیابی قرار

ی يمينفيرد
چينیين عييدالييت ا يجتيميياعيی در زنييد يگ ِ
يه يم ي

میگیرد .اصيييول «عيداليت اخالقی» چهيار چیز

دسيييت نمیدهيد ،بلکيه در بسيييتر اجتمياع رشيييد

اسييت :اول عفت ،یعنی اعتدال قوۀ شييهویه ،دوم

میکند .دستگاه تکوین و خلقت ،بهوجودآورندۀ

شييجياعيت ،یعنی اعتيدال قوۀ ،ضيييبیيه و سيييوم،

تفاوتهای طبقاتی میان مردم اجتماعات نیسييت.

حکمت ،یعنی اعتدال قوۀ فکریه و نظریه .اگر این

تحوالت اجتمياعی ریشيييه در کمبود «عيداليت

سيه قوه در کسيی بهطور اعتدال جمع شيود ،قسيم

اجيتيميياعيی» دارد .بيرای جيليوگيیيری از عيقييدۀ

چهيارم کيه هميان «عيداليت» اسيييت ،ظهور خواهيد

محرومیّت و عداوت و هرجومرج و ا،تشيياشها

کرد .این عدالت ،یر از عدالت فقهی اسييت؛ زیرا

و انقالبها و تضيییع جامعۀ بشيری باید افراد اصيیل

ق حقيهُ»
در اینجيا بيه معنيای «اعطياء کيل ذی ح ٍ

متخلقشيييده بيه عيداليت اخالقی در تنظیم خط

اسيت که ضيامن اخالق و ملکات و اعمال صالحه

مشيييیهييای نيهييادی و اجيرای دسي يتيورکييارهييا،

میشيود .برای خُلق ،کنترلگری نیسيت ،پس باید

رویکردهيای عملی و تيأثیرگياار پیش گیرنيد ،ميل

بيا تکرار عميل نیکو ،ملکيه پيدیيد آیيد(طبياطبيایی و

رواج انفاق در جامعه برای حل مشيکل اقتصيادی

سيييعيادتپرور .)289 :1384 ،نهيادهيای ملتزم بيه

و طبقاتی .اگر سيلسيلهمراتب اجتماعی و سيیاسی بر

ایجاد عدالت اجتماعی باید ابزار آزادی اندیشيه و

حسيب شيایسيتگی افراد اصيیل تشيکیل شيود ،مدینۀ

1.Justice.

ارتقای داراییهای معنوی  /...مریم خسروی ،محمود یحییزادهفر  ،دیوید الستروم  ،محسن علیزاده ثانی
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فاضيله در زمین تحقق پیدا میکند(علوی:1397 ،

اسيييتعيداد هر فرد اصييیيل بيه او تحقق مییيابيد .بيا

 .)1جهانیشدن اقتصاد ،بارزترین و مشخصترین

اعيتيالی اخيالقيی تييک تييک افيراد ،زميیينييه بيرای

تحول جهانیشيدن در قرن بیسيتویکم اسيت و

شيييکوفيایی اسيييتعيدادهيا مهیيا و فرد اصيييیيل از

این مهم بر عملکرد نهيادهيا و سييیياسيييتگيااری

خودشييکوفایی خویش رضييایت باطنی مییابد.

آنها مؤثر اسييت .در اقتصيياد سييوسييیالیسييتی،

این ،نيای نفسيييانی فرد ،زمینيهسييياز تحقق ،نيای

نوآوری سييرمایۀ انسييانی ،شييکوفا نمیشييود ،زیرا

متعالی در نهادهاسيت ،بهطوریکه تهی بودن فرد

یکسيان بودن امتیازها برای عموم که اسيتعدادهای

از فضييایل اخالقی هم مانع اصييلی بروز نوآوری،

متفاوتی دارند ،زمینهسيياز نارضييایتی اسييت .این

ایيدههيای تيازه و خودشيييکوفيایی اسيييت کيه

نقص در مکتب کاپیتالیسييم هم با سييوءاسييتفادۀ

نيابسييياميانیهيای فرهنگی ،فياصييليههيای طبقياتی و

سرمایهداران از دسترنج زیردستان و دستبهدست

معضيييالت تعيدیيل ثروت را در اجتمياع بيه وجود

کيردن آن ،انيگيیيزهای بيرای تيالش و ظيهيور

میآورد .مقرون بودن علم بيا عميل فرد اصييیيل و

اسيتعدادها باقی نمیماند ،زیرا بوروژواها ،رفتهرفته

شيکوفاسيازی او در بسيتر نهادها محقق میشيود،

ثروتمنيدتر و پرولتياریيا هر روز محيدودتر و فقیرتر

زیرا منشيييأ اثر وجود هزاران فرد اصييیيل بيه جيای

میشيييونيد .اميا توجيه بيه اصييياليت افراد از منظر

فوجی از جمعیيت در نهيادهياسيييت .نیروی بیشيييتر

خودشييکوفا کردن و تبلور نوآوری تکتکشييان

نهياد در مقيابل فرد اصييیيل نبياید مانع آن شيييود که

باع« توسيعه میشيود؛ درواقع فرد اصيیل نوآور

اصييالت در اختیار نهادهای صيينعتی ،فضييایی و

بر محیط و اطرافیان خود تأثیر م بتی میگاارد.

سیاسی فرا شود .فرد اصیل و نوآور ،سنگپایۀ

توجه به سييرمایۀ ارزشييمند انسييانی ،عامل توسييعۀ

ارتقای اجتماع اسييت .فناوریهای دانشمحور و

اجتمياعی ،سييیياسيييی و اقتصيييادی کشيييورهيایی

جدید ،محصول انقالب علمی و روشنگری 1فرد

همچون امریکا ،ژاپن و آلمان شده است(سبحانی

اصيیل اسيت .خط مشيیها و الگوهای سيیسيتمی

و دیگران ،20 :1391 ،بيه نقيل از احميدپورداریيانی

تجویزی ازبياالبيه پيایین برای ایجياد نظم و عيداليت

و مقیمی.)43 :1385 ،

و جلوگیری از فسيياد آنارشييیسييم الزم اسييت ،اما
بيایيد بيهوسيييیليۀ خط مشيييیهيای پيایین بيه بياالی

نتیجهگیری

نظم نوین جهانی و عدالت ،با اعطای حق متناسب
1. Enlightening.

نهادهای ،یررسمی که فرهنگ خودشکوفاسازی
و آزادی عميل ،توأم بيا احترام و اکرام متقيابيل را
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زنيده میکننيد ،تعيدیيل شيييونيد .هر انيدازه کيه

سي يهيم خيود را در اميور زنييدگيی ،هيميراه بييا

جهانبینی فرد اصييیل به واقعیت نزدیکتر باشييد،

مسيئولیت ،پایرفته اسيت و با پیدا کردن راه حل

بيایيد و نبيایيدهيا در خط مشيييیهيای نهيادی هم

مؤثر ،بر موقعیيت و آینيدۀ خود تيأثیر م بيت

صي يحيیيحتير ،کييارسييييازتير و تيحيولبيخيشتير و

میگاارد و در زندگی به رضيایت خاطر دسيت

واقعگرایانهتر خواهد بود .در اینصورت فرهنگ

مییابد.

و سيياسييت خط مشييیهای معنوی و صيينعت و

بيا تمسيييک بيه اصييياليت وجودی افراد و اخالق-

فناوری(که برخاسيته از تکنیکهای عملی اسيت)

ميداری ،اختالفهيا ،تشييتيت ،انيان ّیيت و بیگيانگی و

نوآورانهتر میشيود .فرد دارای شيخصيیت اصيیل

تضاد حل میشود و به جای آتش اختالف ،نور،

کيه عيداليت اخالقی یيافتيه ،از مشيييکالت اجتنياب

روشنایی و تبعیت از حق ،آرامش و وقار و سکینه

نيميیکينييد! در ميقييابييل آنهييا طيیيش و جيرأت

و خوشبینی و وحيدت میيان افراد اصييیيل حياکم

دردسيرسياز یا حزن و اندوه بیحاصيل ندارد ،بلکه

میشيود .او اشيتیاق خود را برای سيازگار شيدن

بيا حفظ و کنترل تعيادل بياطنی و بيا اخالق نیکو،

با تغییرات حفظ میکند؛ خود را مسئول شرایط

منعطف و پایراست.

خویش میداند و برای مسييأله ،منابع بیرونی را
سرزنش نمیکند.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رسااله این مقاله با راهنمایی آقای دکتر محمود یحیی زاده فر و مشاااوره آقای دکتر
دیوید الساتروم و آقای دکتر محسان علیزاده ثانی مساتخرز از رسااله با عنوان تجربه پدیده ایجاد و تقویت نوآوری
در سرمایه انسانی به منظور کسب غنای اقتصادی» است.
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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:)1( 9 ،

منابع
-

ابریشمی ،حمید ،پاداش ،حمید و احمدی حدید،
بهروز .)1391( .مبانی و اصول اقتصاد اخالقی .نشر نور

.77-97
-

ارتباطات درونفردی مؤثر بر بالندگی استعدادهای

احمدپورداریانی ،محمود ،و مقیمی ،سید محمد.

سازمان .فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوری:)1( 15 ،

( .)1385مبانی کارآفرینی ،انتشارات دانشگاه تهران.

-

آزادی ،زکیه ،بهشتی ،محمدرضا .)1397( .آزادی
اگزیستانسیال و آزادی استعالیی در اندیشۀ هایدگر.

.47-55
-

تأکید بر نقش بشردوستی .فصلنامۀ اخالق در علوم و

آر،ده ،فاروقه ،قاسمزاده ،ابوالفضل ،و زوار ،تقی( .
 .)1399نقش اخالق حرفهای و هویت سازمانی
اعضای هیئت علمی بر میزان پاسخگویی فردی آنان.

فناوری.61-54 :)4( 15 ،
-

-

( .)1389ماهیت تکنولوژی در فلسفۀ هایدگر.

.147
-

-

فصلنامۀ اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز.22-1 :)14( 5 ،
-

.107-142
-

.109-138 :)75( 19
-

توالیی ،روحاله .)1388( .عوامل تأثیرگاار بر رفتار

اخالقی کارکنان در سازمان .فصلنامۀ توسعۀ سازمانی

سمت ،جلد دوم.
-

-

عمومی علم حقوق .تهران :انتشارات گنج دانش.
-

حسامیفر ،عبدالرزاق .)1397( .اخالق دینی در

اندیشۀ استاد مطهری .پژوهشهای علم و دین،

دلشادتهرانی ،مصطفی .)1387 ( .سیرۀ نبوی :دفتر سوم
(سیرۀ مدیریتی) .تهران :انتشارات دریا.

-

سبحانی ،حسن ،احقاقی ،می م ،و نادری ،اسماعیل.
( .)1391کارآفرینی از منظر ادیان توحیدی با تأکید بر

پلیس.64-45 :)25( 6 ،

جعفری لنگرودی ،محمدجعفر .)1371( .مقدمۀ

داناییفرد ،حسن .)1395( .نهضتهای مدیریتی در
بخش دولتی گاشته ،حال و آینده .تهران :انتشارات

پیکحرفه ،شیرزاد .)1396( .چالشهای آزادی در
کاوشهای میل و فِینبرگ .تأمالت فلسفی:)19( 7 ،

دادخواه ،می م ،و باقرشاهی ،علینقی .)1397( .تحول
هرمنوتیکی پدیدارشناسی :هایدگر و ریکور .ذهن،

حکمت و فلسفه.69-49 :)21( 6 ،
بدخشان ،نعمتاله .)1384( .ایمان و فضایل اخالقی.

خزاعی ،زهرا .)1380( .اومانیسم سارتر در نگاه
هایدگر .پژوهشهای فلسفی-کالمی-125 :10- 9 ،

فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوری.90-83 :)3( 15 ،
اسدی ،محمدرضا ،و موسویمهر ،محمدمهدی.

خدامی ،سهیال ،و گلسایگانی ،احمد .)1399( .رابطۀ
میان کدهای اخالقی و عملکرد پایدار سازمانی :با

حکمت و فلسفه.24-7 :)53( 14 ،
-

خانی ،داوود ،لگزیان ،محمد ،شیرازی ،علی ،و پویا،
ی
علیرضا .)1399( .بازنمود کژکارکردهای اخالق ِ

علم.
-
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نظام اقتصادی اسالم .توسعۀ کارآفرینی.25-7 :)4( 5 ،
-

سبحانی ،حسن ،و بیات ،سعید .)1392( .مقایسۀ تأثیر
بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانۀ
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کشورهای صنعتی و نفتی .برنامه ریزی و بودجه19 ،
-

(.151-178 :)1

در تفکر هایدگر .دو فصلنامۀ علمی هستی و شناخت،

سبحانی ،حسن ،و بیات ،سعید .)1393( .بررسی

.15-26 :)9( 0

تطبیقی رابطه بین ارتقای دموکراسی و درآمد سرانه در

-

-

-

-

-

کشورهای صنعتی و نفتی .فصلنامۀ مجلس و راهبرد،
.67-94 :)79( 21

.25-49 :)1( 15

سبحانی ،حسن ،و حبیبیان نقیبی ،مجید.)1391( .

-

ریسک و بازدهی اوراق منفعت .فصلنامۀ پژوهشهای
اقتصادی ایران.141-115 :)52( 17 ،

.55

سیدنژاد ،سید رضی ،و نصرآبادی ،علیباقی.)1396( .

-

تحلیل ریشههای اخالقی قانونگریزی در مدیران و
کارکنان از دیدگاه اسالم .معرفت-73 :)239( 26 ،

پیشرو در کشورهای اسالمی .کنگرۀ بین المللی

.86

معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های

شمسی ،عبدالحسین ،قمرانی ،امیر ،صمدی ،مریم ،و

اسالمی .مشهد ایران.
-

عنایت ،حمید .) 1390( .سیاست ،ارسطو .تهران :نشر
علمی و فرهنگی.

-

فراشیانی ،حسین ،جوارشکیان ،عبان ،حقی ،علی ،و

درخشان ،رستم ،نجفبیگی ،رضا ،دانشفرد ،کرماله،

حسینی شاهرودی ،مرتضی .)1399( .نسبت علم و

و پیلهوری ،نازنین .)1396( .آسیبشناسی مؤلفههای

معرفت با فضایل و رذایل اخالقی از نظر مالصدرا.

حکمرانی خوب ،پاسخگویی و عدالت و انصاف.

پژوهشهای علم و دین ،پژوهشگاه علوم انسانی و

پژوهشهای اخالقی.104-84 :)30( 8 ،

مطالعات فرهنگی.143-125 :)1( 11 ،

طباطبایی ،محمدحسین .)1353( .اصول روش

-

فرهادینژاد ،محسن ،و خروتی ،ملیحه.)1399( .

رئالیسم ،مقالۀ ششم ،ادراکات اعتباری.

واکاوی پدیدارشناسانۀ رفتارهای ،یراخالقی در

طباطبایی ،محمدحسین ،سعادتپرور ،علی.)1384( .

سازمان .فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوری:)4( 15 ،

راز دل :شرحی بر گلشن راز شیخ محمود شبستری:

.96-103

تقریر بیانات شفاهی عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی.
تهران :نشر احیا کتاب.
-

علوی ،سیده زهرا ،حمزهنژاد ،مهدی ،و جالییان ،نوید.
( .)1397آرمانشهر فارابی الگویی برای شهرهای

(.89-100 :)8

-

علمی ،قربان .)1388( .ساحت دینی در اندیشۀ مارتین
هایدگر .پژوهشهای فلسفی و کالمی-35 :)42( 2 ،

شخصیت اصیل .روشها و مدلهای روانشناختی2،

-

عسکری یزدی ،علی ،و میرزایی ،مسعود.)1397( .
مرگاندیشی و معنای زندگی در هایدگر .فلسفۀ دین،

احمدزاده نیره ،مریم .)1391( .بررسی روایی و پایایی

-

عبدالکریمی ،بیژن .)1384( .رابطۀ حقیقت و آزادی

طیبنیا ،علی ،و نیکونسبتی ،علی .)1392 ( .نهادها و

رشد اقتصادی ،برنامه و بودجه.132-109 :)1( 18 ،

-

فرهود ،داریوش .)1390( .آموزش اخالق .فصلنامۀ
اخالق در علوم و فناوری.5-1 : )3( 6 ،

ارتقای داراییهای معنوی  /...مریم خسروی ،محمود یحییزادهفر  ،دیوید الستروم  ،محسن علیزاده ثانی

-

-

متقی ،ابراهیم ،و متینجاوید ،مهدی.)1390( .
سیاستگااری اقتصادی در عصر جهانیشدن
اقتصاد .فصلنامۀ سیاست.328-309 :)2( 41 ،

جاللالدین مجتبوی .تهران :انتشارات حکمت ،جلد

مشهدیاحمد ،محمود ،متوسلی ،محمود ،و طیبنیا،

دوم.
-

مو،لی ،علیرضا ،سید جوادین ،سید رضا ،احمدی،

فلسفی ،نظری و عملی .مجلۀ تحقیقات اقتصاد48 ،

سید علیاکبر ،و علوی ،آزاده .)1392( .تبیین مدل

(.159-178 :)1

اخالق کار اسالمی و رفتار شهروندی سازمانی با

مصلح ،جواد .)1391( .ترجمه و تفسیر شواهدالربوبیه،

واسطۀ ارزشهای شغلی .مدیریت اطالعات سالمت،

صدرالمتألهین ،محمدبن ابراهیم (مالصدرا) .تهران:

.1-10 :)2( 10

انتشارات سروش ،چاپ ششم.
-

نراقی ،عالمه مولی مهدی .)1366( .علم اخالق
اسالمی (ترجمۀ کتاب جامعالسعادات) ،ترجمۀ سید

علی .)1392( .اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابتهای

-

-
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-

مظفریپور ،روح اله .)1396( .بازخوانی مفهوم اصالت
در فلسفۀ هستی (اگزیستانس) با نگاهی بر اندیشههای
کریگور و هایدگر .پژوهشهای هستیشناختی6 ،

-

(.135-153 :)12
-

معرفی محمدی ،عبدالحمید .)1392( .اخالق،

عقالنیت و مسألۀ نظم در علم اقتصاد .معرفت اقتصاد

-

منوریان ،عبان ،گولشن ،ابراهیم .)1394( .ترجمۀ

-

اسالمی.128-105 ،)1( 5 :

-

مطالعۀ خط مشی عمومی چرخههای خط مشی و
زیرنظامهای خط مشی هاولت ،مایکل؛ رامش ،ام؛ و

پرل ،آنتونی .)2006( .تهران :مهربان نشر.
-

-

مهتدی ،علیاکبر .)1396( .روحالقوانین ،منتسکیو،

شارللوثیدوسکوندن .تهران :انتشارات خانه امیرکبیر،
جلد اول.

-

مهدی زاده ،تورج ،و پنجعلی اصل ،مریم (.)1398
اخالق حرفهای ضامن موفقیت سازمانی .اردبیل:

انتشارات ایلخانی ،چاپ پنجم.

-
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The Relationship between Philosophy and Religion in Christology in
Boethius’s Thought Relying on Theological Treatises and the
Consolation of Philosophy
Sayyede Fatemeh Nourani Khatibani 1, Maryam Salem 2, Mitra Poursina 3
The present study uses an analytical-descriptive method to explain
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the relationship between philosophy and religion in Boethius’ Christology. For this
purpose, three things are done in The Theological Treatises as a representative of
Boethius’ theological views: 1. Determining and explaining the theological
problem that Boethius sought to answer in Christology. 2. Explaining components
such as rational explanation of “Trinity” with the help of the category of relation,
precise definition of “person” and “nature” in the issue of “Trinity”, emphasizing
on the distinction between nature and the person and showing weakness of the
views of Euthychius and Nestorius. 3. Boethius’ final answer to this theological
question. In The Consolation of Philosophy as the representative of Boethius’
philosophy, we seek to examine two issues; 1. Does this treatise, as some have
claimed, lack any Christian symbolism or teaching? 2. Does Boethius explicitly
question Christian teachings in this treatise, or does he not merely explicitly refer to
Christianity? The study of these cases led to the conclusion that in The Theological
Treatises, Boethius seeks a rational explanation that the Trinity is not a triune deity
but a monotheism. He considers the common denominator in the three divine
persons, that is, the category of substance, as the cause of the unity of the Trinity and
the distinction between the Father, the Son and the Holy Spirit as the category of
relation, which, of course, does not change the substance. He, who saw in The
Theological Treatises the Christian faith with a rational explanation in agreement
with reason, saw no need for a direct reference to Christian teachings in The
Consolation of Philosophy; he seeks the salvation of reason, and this has no conflict
with his Christian faith. He first understands faith through The Theological
Treatises, and then comes to the salvation of faith through The Consolation of
Philosophy. Thus the Consolation of Philosophy can be considered the
complement of his The Theological Treatises and Christian faith.
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3

تاریخ دریافت:

چکیده :پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی درصدد تبیین رابطۀ فلسفه و دین در مسیحشناسی

1399/9/15

بوئ یون است .بدین منظور در رسائل کالمی بهعنوان نمایندۀ دیدگاههای کالمی بوئ یون سه کار

تاریخ پذیرش:

صورت میپایرد -1 :تعیین و تبیین مسألۀ کالمی بوئ یون در مسیحشناسی -2 .تبیین مؤلفههایی

1399/12/4

همچون :تبیین عقالنی «ت لی«» به کمک مقولۀ «رابطه» ،تعریف دقیق «شخص» و «طبیعت» در مسألۀ

واژگان کلیدی:

«ت لی«» ،تأکید بر تمایز بین طبیعت و شخص و نشان دادن ضعف آرای اوتیکس و نسطوریون-3 .
پاسخ نهایی بوئ یون به این مسألۀ کالمی .در تسلّای فلسفه به عنوان نمایندۀ فلسفۀ بوئ یون به دنبال

بيويئيیيون ،رسيييائيل واکاوی دو مسأله هستیم.1:آیا این رساله چنانکه برخی ادّعا کردهاند ،فاقد هرگونه نشان و تعلیم مسیحی
کيالميی ،تسيييلّيای است؟  .2آیا بوئ یون در این رساله به صراحت تعالیم مسیحی را زیر سؤال میبرد یا اینکه تنها آشکارا
فلسيفه ،مسيیحشيناسيی ،به مسیحیّت اشاره نمیکند؟ بررسی این موارد مودّی به این نتیجه شد که در رسائل کالمی ،بوئ یون به
رابيطيه ،شيييخيص ،دنبال تبیین عقالنی اینکه ت لی« ،به معنای سه خدایی نیست و توحید است ،ک ّم و کیف مشترك در سه
طبیعت.

شخص الهی ،یعنی مقولۀ جوهر را عامل وحدت ت لی« و تمایز بین پدر ،پسر و روحالقدن را از نوع

مقولۀ رابطه میداند که البته این رابطه ،مایۀ تغیّر در جوهر و ذات نمیشود .او که در رسائل کالمی،
ایمان مسیحی را با تبیین عقالنی در توافق با عقل میدید ،در تسلّای فلسفه ،نیازی به اشارۀ مستقیم به تعالیم
مسیحی نمیدید؛ وی به دنبال نجاتبخشی عقل است و این هیچ تعارضی با ایمان مسیحی او ندارد .او
ابتدا با رسائل کالمی ایمان را میفهمد و بعد به واسطۀ تسلّای فلسفه به نجاتبخشی ایمان میرسد،
بدینصورت تسلّای فلسفه میتواند تکملۀ رسائل کالمی و ایمان مسیحی او محسوب شود.
DOI: 10.30470/phm.2021.137711.1887
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از جمليۀ آثيار بوئ یون 480-545(1م) رسيييائيل

«فلسيييفيه» بيه صيييورت بيانویی بر او ظياهر

کالمی 2یا «نوشيتههای مقدّن» 3اسيت که شيامل

میشيييود .بيه اعتقياد بعضيييی ،هیچ ویژگی

مجموعهای از رسييائل الهیّاتی اسييت که در عین

صيرفاً مسيیحیای را نمیتوان در این رسياله

اختصيار بسيیار مهم و تأثیرگاارند (Bradshaw,

یيافيت و هیچ اشيييارۀ آشيييکياری بيه تعيالیم

) .2009: 105بوئ یون در رسيائل کالمی بر آن

مسيیحی در این رسياله دیده نمیشيود(لین،

اسيت تا همچون آگوسيتین )430-354(4از منطق

 .)156 :1390تعيالیم بوئ یون در این اثر ،بر

در مسييائل الهیّاتی بهره ببرد(خالندی .)1395 ،وی

نوعی نجات اومانیسيتی یعنی رسيتگاری بشير

در سه رسالۀ الهیّاتی اول از رسائل کالمی به دنبال

از طييریييق تييطييهييیيير نييفييس تييکييیييه

حل برخی از مشييکالت ناشييی از تقابل اصييول

دارد).(Chadwick, 1981: 249

منطقی با کالم سينتی کلیسياهای التین بود .در بین

با توجه به تالش بوئ یون در رسيييائل

این پنج رسياله ،رسيالۀ سيوم فاقد هرگونه اشيارهای

کيالميی بيرای تيبيیيیين عيقيالنيی گيزارههييای

به مسيیحیّت اسيت؛ به تعبیری دیگر در این رسياله

الهیّات مسييیحی و سييعی در برقراری وفاق

هييیييچ چييیييز بييهطييور ویييژه مسييييیييحييی

بین عقل و ایمان در این رسيائل و همچنین،

نیست) .(Chadwick, 1981:174البته بوئ یون

عدم اشييارۀ آشييکار به تعالیم مسييیحی در

در این رسييياليه هم بيه خيداشييينياسيييی پرداختيه

تسيلّای فلسيفه و اعتقاد به قرائت نوافالطونی

اسييت(خالندی .)1395 ،برخالف این رسيياله در

در بح« نجات انسان در این رساله ،در این

چهار رسييالۀ دیگر شيياهد بیان مسييائل بنیادینی از

مقياليه تالش شيييده اسيييت تيا بيا پی بردن بيه

اله ّیيات نظری کلیسيييا ،ت لیي« و شيييخص مسيييیح

رابطۀ فلسيييفه و دین در مسيييیحشيييناسيييی

هسيتیم که این مطلب مؤیّد آن اسيت که نویسيندۀ

بوئ یون با تکیه بر رسيييائل کالمی بهعنوان

این رسييائل باید فردی مسييیحی و متخصييص در

نمایندۀ اعتقادات مسیحی بوئ یون و تسلّای

علم منطق باشد ).(Chadwick, 1981: 174

فلسييفه بهعنوان نمایندۀ فلسييفۀ بوئ یون ،به

بوئ یون ،تسيييلّيای فلسيييفيه5

شييينياخيت بهتر جيایگياه عقيل و ایميان در

اسيييت .این اثر را میتوان بيهعنوان نمياینيدۀ

اندیشيۀ بوئ یون پی ببریم و در سيایۀ آن به

فلسيفۀ بوئ یون قلمداد کرد .در این رسياله،

این سييمت رهنمون شييویم که آیا نگارش

1. Anicius Manlius Severinus
Boethius
2. The Theological Treatises

3. Opuscula Sacra
4. Saint Augustine of Hippo
5. The Consolation of Philosophy

اثر دیگر
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تسيييلّيای فلسيييفيه و سيييياحيت فلسيييفی و

بوئ یون در این رسييياله به طور آشيييکار به

انسييييانگرایيانيۀ آن نياقض و نيافی ایميان

مسييیحیّت اشيياره نکرده و به وضييوح تعالیم

مسیحی بوئ یون است یا خیر.

مسيیحی و ارکان ایمان کاتولیک را هم نقد

در تيحيقيیيقيياتيی کييه پيیيراميون آراء

و انکيار کرده اسيييت؟ بيدین منظور در این

بوئ یون در حوزۀ مسيیحشيناسيی انجام شيده

مقاله ابتدا آنچه بوئ یون از مسيیحشيناسيی

است ،1ارتبا فلسفه و دین در مسیحشناسی

در رسييائل کالمی اراده کرده اسييت ،یعنی

بوئ یون و نیز بررسيی آراء مسيیحشيناسيی او

مسيألۀ کالمیای که بوئ یون به دنبال پاسيخ

به تفکیک رسيائل کالمی و تسيلّای فلسيفه،

به آن بوده اسيت ،مشيخص و تبیین میشيود

ناگفته مانده اسييت .تفاوت پژوهش حاضيير

و سيسس ،مؤلّفههایی که بوئ یون به واسيطۀ

بيا پژوهشهيای پیشيييین در این حوزه ،این

آنها به پاسيييخ مسيييأله نایيل میآید مطرح

اسيت که در آنها به مسيیحشيناسيی بوئ یون

میشيييود .این مؤلّفيههيا عبيارتنيد از :تبیین

به طور کلی پرداخته شيييده اسيييت ،امّا این

عقالنی «ت لیي«» بيه کميک مقوليۀ «رابطيه»،2

پژوهش نهتنها به دنبال بررسی مسیحشناسی

تعریف دقیق «شخص» و «طبیعت» در مسألۀ

بوئ یون در رسائل کالمی به عنوان نمایندۀ

ت لی« ،تأکید بر تمایز بین طبیعت و شيخص

دیيدگياههيای کالمی بوئ یون بلکيه بيه دنبيال

و نشيان دادن ضيعف آرای اوتیکس512-(3

بررسيييی این ادّعيا اسيييت کيه آیيا چنيانکيه

 582م) و نسيييطوریون 386-451(4م) .در

بعضييی مطرح کردهاند ،تسييلّای فلسييفه به

نهایت پاسيخ بوئ یون به این مسيألۀ کالمی

عنوان نمایندۀ فلسييفۀ بوئ یون فاقد هرگونه

یعنی چگونگی وحيدت جوهری ت لیي« و

نشيييان و تعلیم مسيييیحی اسيييت و آیا واقعاً

چگونگی جمع طبیعيت انسيييانی مسيييیح با

 .1ایلخيانی ،محميد .)1380( .متيافیزیيک بوئ یون.

Auchenticity of Boethius’ FouRth
Tractate "De Fide Catholica". The
Journal of Theological Studies, Vol.
31, No. 2: pp. 551-556./ Chadwick,
Henry. (1981). Boethius the
Consolation of Music, Logic,
Theology and Philosophy. Oxford
University press, New York. First
published.
2. Category of Relation.
3. Euthychius.
4. Nestorius.

تهران :الهام .چاپ اوّل.

'Bark, William. (1946). "Boethius
Fourth Tractate, the So-Called "De
Fide Catholica"". The Harvard
Theological Review. Vol. 39, No. 1:
)pp. 55-69. / Gualtieri, Angelo. (1971
"Lady Philosophy in Boethius and
Dante". Comparative Literature.
Vol. 23, No. 2: pp. 141-150./
Chadwick, Henry. (1980). "The
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طبیعت الوهی او بیان خواهد شد.

رسييييائيل .هميانطور کيه خودش در آنهيا

گيام بعيدی ،یعنی مسيييیحشييينياسيييی

میگویيد اگر میتوانیيد عقيل و ایميان را

بوئ یون در تسيييلّيای فلسيييفيه ،جسيييتجو و

آشيتی دهید .شياید بتوان گفت بوئ یون در

بررسييی عبارات و مفاهیمی در این رسيياله

این رسيييائيل د،يد،يهای ورای د،يد،يههيای

اسييت که به صييورت مسييتقیم یا ضييمنی،

کيالميی دارد ،گيویيی او نييهتينيهييا اعيتيقيياد را

دارای تعلیم یا نشانی مسیحی باشد .در کنار

حاصييل اسييتدالل میداند ،بلکه فراتر از آن

این مسيأله ،این موضيوع نیز بررسيی خواهد

در پی فهم ایمان از طریق عقل و اسييتدالل

شيد که آیا بوئ یون در این رسياله قصيد نقد

اسيت .در همین راسيتا از مقوالت ارسيطویی

یا انکار تعالیم مسييیحی را داشييته اسييت یا

برای تبیین این که ت لی« ،سيه خدایی نیست

اینکيه فقط آشيييکيارا بيه مسيييیحیّيت اشييياره

و همان توحید اسييت بهره میبرد .بوئ یون

نمیکند؟

در رسيييائيل کالمی ،مخياطيب مسيييیحی را

 .1مسیحشناسی بوئثیوس در رسائل کالمی

بوئ یون در رسيييائيل کالمی بيه دنبيال تبیین

هدف قرار داده است و به دنبال یک مباح ۀ
دروندینی است.

عقالنی ایميان کياتولیيک بيه کميک منطق

 .1-1مسألۀ کالمی مسیحشناسی بوئثیوس در

ارسييطویی اسييت .بنابراین محور اصييلی در

رسائل کالمی

رسيييائل کالمی ایمان کاتولیک اسيييت که

مسييیحشييناسييی 1از مهمترین موضييوعات

هميۀ مبياحي« ،اسيييتيداللهيا و بيدعيتهيا در

کيالميی در قيرون چيهييارم و پينيچيم ميیيالدی

جهييت تبیین و ت بیييت اصيييول آن مطرح

اسيت .اسيان مسيیحشيناسيی آن دوره ،این

میشييوند .او از تمام انباشييتههای منطقی و

مسيييألۀ کالمی بود که اگر مسيييیح از مریم

فلسييفی خود بهمنظور مسييتدل و مسييتحکم

متولّد شيده ،پس او نیز مانند مادرش جسيم

کردن عقيایيدش در بياب ت لیي« کيه منطبق بيا

انسيانی داشيته و الجرم همانند دیگر انسيانها

رأی شييورای کالسييدون( 451م) بود ،بهره

وارث گناه نخسيتین اسيت(ایلخانی:1380 ،

برد .بوئ یون هم بيه دنبيال ت بیيت اعتقيادات

)343؛ در حيالی کيه طبق کتياب مقيدّن،

مسيييیحی خویش اسييييت و هم بيه دنبيال

مسیح همان خالق جهان هستی است(یوحنا:

برقراری وفيياق بین عقييل و ایمييان در این

 )1 /10که متجسييد شييده اسييت(یوحنا /14

1. Christology.

رابطۀ فلسفه و دین در مسیحشناسی بوئثیوس  / ...سیده فاطمه نورانی خطیبانی ،مریم سالم  ،میترا پورسینا

57

 )1و به صيلیب کشيیده میشيود و میمیرد تا

از نظر بوئ یون ،مقوالت دهگانۀ ارسيطویی

فدای گناهان بشيير شييود(رومیان .)5 /1 :از

که بر اشييیاء مختلف حمل میشييوند بنا بر

جمليه عبيارات عهيد جيدیيد کيه بيه الوهیيت

موضييوع ،یا جوهری هسييتند یا عرضييی .او

مسييیح و همجوهری او با خدا اشيياره دارند

معتقد اسييت دربارۀ خداوند عالوه بر مقولۀ

عبارتند از« :من و پدر یکی هسييتیم»(یوحنا:

جوهر ،هنگيامی کيه دو مقوليۀ «کمیّيت» و

« ،)30/10همچنيان کيه تو ای پيدر ،در منی

«کیفیّيت» نیز بر او حميل میشيييونيد ،این

و من در توأم»(یوحنيا« ،)21/17 :تيا بيهیقین

حميلهيا نیز حميل جوهری هسيييتنيد؛ زیرا

بيدانیيد کيه پيدر در من اسييييت و من در

خداوند جوهری ،یر جسيييمانی اسيييت که

پدر»(یوحنا )38/10 :و «آنکس که معترف

صيورت محض اسيت و همان ذات و جوهر

اسييت عیسييی پسيير خدا اسييت ،خدا در او

الهی خویش اسييت و تک ر در او راه ندارد.

میميانيد و او در خيدا میميانيد»(نياميۀ اوّل

وقتی میگوییم خيداونيد عيادل اسييييت ،یيا

یوحنّيا .)15/4 :اینجياسييييت کيه چگونگی

عظیم اسيييت ،بيه این معنيا نیسيييت کيه خيدا

بح« جمع بین الوهیّت مسيیح با انسيانیّت او

بودن ،یک چیز است و عادل یا عظیم بودن

مطرح میشود .طبق رأی شورای نیقیّه(325

چیزی دیگر و این به دلیل بسياطت اوسيت؛

م) مسيیح همجوهر با پدر دانسيته شيد اما به

زیرا او چیزی ،یر از آنچه هسيت ،نیسيت و

این مسأله پرداخته نمیشود که خدا چگونه

خدا بودن او همان وجود بسييیط او اسييت.

میتواند انسيان باشيد ،به صيلیب کشيیده شيود

بوئ یون معتقد اسييت آن دسييته از مقوالت

و بمیرد .مسيييیحشييينياسيييی بوئ یون بنيا بيه

که از بیرون بر شييیء عارا میشييوند و به

مقتضيييیّيات و اختالفيات کالمی زميان او،

اصيطالح حمل بیرونی 1هسيتند ،بر خداوند

شيييامل پاسيييخگویی به دو سيييؤال اصيييلی

قيابيل حميل نیسيييتنيد (Boethius, 1968:

میشييود .1 :چگونه میتوان الوهیّت مسييیح

) .17-25بوئ یون بيا این مقيدميه در مورد

را بيا انسيييان بودن او جمع کرد؟  .2چگونيه

مقوالت دهگيانيه در پی تبیین عقالنی ت لیي«

«ت لیيي«» یعنی سييييه خييدا در یييک خييدا،

از طریق مقولۀ «رابطه» است.
بوئ یون میگویيد کيه مقوليۀ رابطيه،

میتواند توحید باشد؟
 .1-2تبیین عقالنی «تثلیث» به کمک مقولۀ «رابطه»
1. External.

هیچ ارتباطی با ذات موضييوع ندارد و فقط
نسيييبيت بین دو چیز را بیيان میکنيد .آن
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مقوالتی که ماهیت اسيياسييی یک شييیء را

بيهکيارگیری کنکياشيييی فلسيييفی و کلمياتی

نشييييان نمیدهنيد ،بيه هیچ وجيه نمیتواننيد

جدید به بح« ت لی« بسردازد و بالفاصله در

ماهیّت آن شييیء را تغییر دهند .او ارباب و

همینجيا شيييکيل معتبر ایميان مسيييیحی را

برده را م يال میزنيد کيه اگر یکی از آنيان

کياتولیيک معرفی میکنيد .بنيابراین او در پی

نباشيد ،دیگری نیز الجرم نخواهد بود؛ زیرا

تي يبيیييت ایين گيزاره کييه پييدر ،پسيييير و

بین آن دو ،رابطيۀ قيدرت برقرار اسيييت .از

روحالقدن یک خدا هسييتند نه سييه خدا،

نيظير او ميقيولييۀ جيوهير یيعينيی کيمّ و کيیيف

دسييييت بيه تبیین عقالنی بيه کميک منطق

مشيييترك در سيييه شيييخص الهی ،وحدت

ارسطویی میزند.

ت لی« را ایجاد کرده و عامل سيهتایی بودن،
همین رابطيه اسيييت کيه البتيه این رابطيه ميایيۀ
تغیّر در جوهر و ذات نیسييت (Boethius,

) .1968: 25-29بنيابراین از نظر او ،تميایز
بین پيدر ،پسييير و روحالقيدن بودن از نوع
مقولۀ رابطه اسيييت؛ یعنی پدر ،پدر کسيييی
اسيت ،پسير ،پسير کسيی اسيت و روحالقدن
نیز روح کسيی اسيت .هر کدام از این سيه،
پيدر ،پسييير و روحالقيدن ،بر اسيييان این
رابطيه ،نيام دیگری را دریيافيت نمیکننيد.
وقتی میگوییم او پيدر اسييييت ،این حميل
جوهری نیسييييت و این نييام بييه پسييير یييا
روحاليقييدن مينيتيقييل نيميیشيييود .بييههيميیين
ترتیيب ،پسييير و روحالقيدن نیز بيهتنهيایی
صيييياحيب نيام خود هسيييتنيد (Boethius,

) .1968: 35-37این نکتيه حيائز اهمیيت
اسيييت کيه بوئ یون در ابتيدای رسييياليۀ اوّل
ت لی« اذعان میکند که در پی آن اسييت با
1. Specific Difference.

« .1-3شخص» و «طبییت» از نظر بوئثیوس

بوئ یون بر آن بود تيا بيا نشيييان دادن تميایز
بین «طبیعيت» و «شيييخص» ،بيدعيتهيایی
همچون بدعت اوتیکس و نسيييطوریون را
پاسيييخ منطقی دهد .او در بح« ت لی« ،بین
تعياریف «طبیعيت» ،این تعریف را ميدّ نظر
دارد که طبق آن میتوان از ماهیت متفاوت
طال و نقره صيييحبت کرد و شييياید بتوان از
طریق آن ،خاصيیت اشيیاء را مشيخص کرد.
این معنی از «طبیعيت» از این قرار اسييييت:
«طبیعت تفاوت خاصيييی 1اسيييت که به هر
چیزی شيييکيل میبخشييييد» (Boethius,

) .1968: 81بيوئي يیيون شييييخيص را در
مرحليهای پيایینتر از طبیعيت قلميداد میکنيد
و حوزۀ آن را محيدودتر میدانيد؛ بيهعبيارت
دیيگير ،از نيظير او ،شيييخيص زیيرميجيميوعييۀ
طبیعيت اسييييت و آنرا جيدای از طبیعيت
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میشود.

بيودن» اوّليیين ميؤليفييۀ شيييخيص اسييييت .از

در دسيتهبندی دوم ،جوهر بر دو قسيم

آنجياییکيه شيييخص نمیتوانيد جيدای از

کلی و فردی اسييت که جوهر کلی بر افراد

طبیعت باشيييد و طبیعت ،یا جوهر اسيييت یا

حمل شيييده و شيييامل نوع و جنس اسيييت،

عرا و شيخص عرا نیسيت ،یعنی محال

مانند :انسيان ،حیوان ،سينگ و جوهر فردی

اسييت که بتوان گفت شييخص سييفیدی یا

به چیزی ،یر از خود حمل نمیشيييود مانند

سيييیياهی اسيييت ،بنيابراین شيييخص جوهر

افالطون .در دسييتۀ دوم هم ،کلی شييخص

اسيت) .(Boethius, 1968: 83پس مؤلفۀ

نیسيت و فقط فردی شيخص اسيت .شيخص

دوم شخص ،جوهر بودن آن است.

فيقيط در ميورد جيزئيیييات و افيراد اعيمييال

حال نوبت آن اسيييت که ببینیم از بین

میشيييود ،زیرا هیچ انسيييانی در صيييورت

جواهر کييدامهييا شيييخص هسيييتنييد ،زیرا

حيیيوانيی و کيليی وجيود نييدارد ،بيليکييه بيرای

بيوئي يیيون دامينييۀ شيييخيص را از طيبيیيعييت

عینیّييت بييایييد جزئی شيييود (Boethius,

محدودتر دانسيت .بوئ یون دو تقسيیمبندی

) .1968: 85بنابراین مؤلفۀ چهارمِ شخص،

برای جوهر مطرح میکنيد .در دسيييتيهبنيدی

جزئی بودن آن است.

اوّل ،جوهر بيه دو دسيييتيۀ جسيييميانی و ،یر

حيال اگر این چهيار مؤلفيۀ شيييخص را

جسيمانی تقسيیم میشيود که جوهر جسيمانی

کنار هم قرار دهیم .1 :شيخص زیرمجموعۀ

یا جاندار است و یا بیجان .جوهر جسمانی

طبیعت اسييت .2 .شييخص جوهر اسييت.3 .

جيانيدار ،یيا دارای حس اسييييت و یيا فياقيد

شيييخص دارای عقيل اسيييت .4 .شيييخص

حس؛ آنکيه دارای حس اسيييت ،یيا عياقيل

فردی(جزئی) اسيت .ماحصيل نهایی سيخن

اسييت یا ،یر عاقل .جوهر ،یر جسييمانی هم

او ،این میشيود که چون شيخص نمیتواند

یا عاقل اسييت و یا ،یر عاقل .از نظر او، ،یر

عرا باشيد پس جوهر اسيت و تنها طبیعتی

جيانيداران و جيانيداران بيدون حس و فياقيد

میتواند شييخص باشييد که اوالً دارای عقل

عقل ،شيخص نیستند مانند سنگ ،درخت و

و ثيانیياً فردی بياشييييد .بنيابراین ،شيييخص

حیوانات ،امّا خدا ،انسييان و مَلَک شييخص

جييوهييری اسييييت فييردی بييا طييبييیييعييتييی

هسيييتنيد ).(Boethius, 1968: 83, 85

عييقييلييی) .(Boethius, 1968: 85پييس

بنابراین ،مؤلفۀ س يومِ شييخص ،داشييتن عقل

بوئ یون تيأکیيد میکنيد کيه طبیعيت ویژگی

اسييت .با این ویژگی دامنۀ شييخص تحدید

خاص یک جوهر اسييت که بهواسييطۀ آن،
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جواهر از هم تمییز داده میشوند و شخص،

بسيييیييار میدانسييييت .او گفييت خييداونيد

جوهر فردی یک طبیعت عقالنی اسييت که

یکتاست .برای آگوستین تک ر و تعدد پدر،

بهواسيييطيۀ آن افراد(انواع) از هم تمییز داده

پسييير و روحالقييدن ،تمييایز در وجود یييا

میشوند) .(Boethius, 1968: 93اهمیّت

جوهر نیسيييت بلکه تمایز ارتبا اسيييت .او

تعریف طبیعت و شيييخص و همچنین تمایز

این ارتبيا را یيک ارتبيا برابر و یکسيييان

آنها از نظر بوئ یون در نحوۀ پاسييخگویی

میدانيد و میگویيد این ارتبيا همیشيييگی

او بيه شيييبهييات نسيييطوریون و اوتیکس

اسيت نه تصيادفی .بوئ یون در باب ت لی«،

آشييکار خواهد شييد که در ادامه ،در بح«

موضيعی مشيابه آگوسيتین را حفظ کرده و

مربو  ،به آن خواهیم پرداخت.

در رسييياليۀ پنجم تيأکیيد میکنيد کيه هيدفش

 .1-3-1تأکید بوئثیوس بر تمایز بین طبییت و
شخص در تبیین عقالنی اعتقادنامۀ کالسدون

بوئ یون معتقد بود که در کالم مسييیحی و
خاصّه بح« ت لی« ،نمیتوان به اصطالحات
مبهمِ بیقاعده متمسيّک شيد (Chadwick,

) .1981: 195او بین «طبیعت» و «شيخص»
تمایز قائل شييد و گفت :نمیتوان در بح«
ت لیيي« ،این دو واژه را برای یييک منظور
واحد اراده کرد).(Boethius, 1968: 93
بينييابيرایين از نيظير او الزمييۀ تيبيیيیين عيقيالنيی
اعتقيادنياميۀ کيالسيييدون ،تميایز «طبیعيت» بيا
«شخص» است.
بيه گفتيۀ چيادویيک ،قبيل از بوئ یون،
آگوسييتین نیز کلمۀ شييخص را در تأمین و
حفظ اعتراف مسيیحی در از بین بردن تمایز
در درون وجود خداوند دارای کارکردهای
1. Thomas Aquinas.

نشيييان دادن تميایز بین شيييخص و طبیعيت
اسييت؛ او در این کار تا جایی پیش میرود
کيه این اصيييطالحيات بيهعنوان موضيييوعی
مصيييوّب در کلیسييييا مورد اسيييتفياده قرار
میگیرند).(Chadwick, 1981: 196
تيعيریيف بيوئييیيون از شيييخيص ،وارد
فرهنيگ لغيات دسيييتوری و کالمی قرون
دوازدهم و سييیزدهم میالدی شييد و تومان
آکيوئيیينييان1225-1274(1م) در عيقيالنيی
کردن سي ينّتهای کالمی و فلسيييفی از آن
بهره برد) .(Marshall, 1950: 473تيأثیر
بوئ یون بر آکوئینيان بيه حيدی اسيييت کيه
نيميیتيوان بييه اخيتصييييار از آن حيرف زد.
بوئ یون بهعنوان اولین فیلسييوف مدرسييی
در شييکلدادن روششييناسييی 2آکوئینان
بسيييیييار ميؤثير بيود (Mcinerny, 1974:

) .219یيکيی از ميهيمتيریين بيهيرههييایيی کييه
2. Methodology.
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آکيوئيیينييان از بيوئي يیيون بيرد ایين بيود کييه

که شيخصيیت مسيیح را هم خدای کامل و

توانسييييت قرنهيا پیشتر از آنکيه کيانيت،

هم انسييان کامل میدانسييت؛ به همین دلیل

تيأمّالت خود را در خصيييوص سيييياختيار

متهم بيه بيدعيت شييييد ،زیرا مسيييیح را دو

معرفتشيييناختی فلسيييفی منتشييير کند ،در

شيخص جدا میدانسيت (Milton, 1962:

تفسيیر خود بر رسيالۀ ت لی« بوئ یون به این

) .123به رأی بوئ یون ،اشيتباه نسيطوریون

موضييوع بسردازد .او میدانسييت این رسييالۀ

این اسيت که در بح« خود بهطور ،یر قابل

بوئ یون با توجه به سيیسيتم ارسيطویی آن،

قبولی مدام دو واژۀ «طبیعت» و «شيخص» را

حاوی رشييتههای نظری فیزیک ،ریاضييیات

بيه یيک معنيا تلقی میکنيد ،تيا جيایی کيه از

و متافیزیک اسيت ،بنابراین مترصيّ د آن بود

نظر او دو طبیعت به صيييورت دو شيييخص

تيا مياهیيت علم ،کالم و فلسيييفيه را از متون

درمیآیند.

ظریف بوئ یون به دسييت آورد (Acerbi,

).2012: 317

نوافالطونی به نسييطوریون پاسييخ میدهد.

 .1-3-2شبهات نسطوریوس و اوتیکس

نسيييطوریون معتقد بود ،درون مسيييیح دو
شييخص الهی و بشييری موجود اسييت .او با
این فرا کيه در مسيييیح دو طبیعيت وجود
دارد ،اظهيار داشيييت کيه بيههمین ترتیيب در
مسيیح دو شيخص وجود دارد (Boethius,

) ،1968: 93امّا طبق رأی کالسيدون مسيیح
دو طبیعت در یک شخص واحد است .در
واقع نسيييطوریون همچون سييينّيت یونيانی
برای تبیین نحوۀ ارتبيا این دو شيييخص،
نييوعييی الييحيياق و پييیييوسييييتييگييی 1قييائييل
اسيييييييت)93

بوئ یون به لحاظ فلسييفی با آموزهای

.(Boethius, 1968:

نسييطوریون به نوعی ثنویّت اعتقاد داشييت
1. By Juxtaposition.

در مقابل ثنویت مطرحشييدۀ نسييطوریون،
بيوئييیيون ميتييأثير از آگيوسيييتيیين ایين آميوزۀ
افالطون ،ارسطو و افلوطین را مبنی بر اینکه
وجود مسييياوی بيا وحيدت اسيييت بيه کيار
میگیرد .طبق این آموزه ،وجود مسيياوی با
وحيدت اسييييت؛ وجود مطلق هميان واحيد
مطلق اسييييت و هر موجودی کيه وحيدت
خود را از دسيييت دهيد فياقيد وجود خواهيد
شيد) .(Chadwick, 1981: 197بوئ یون
بيه لحياظ منطقی میگویيد :هميانيا نيام مسيييیح
بر یکتيایی دالليت میکنيد ،بيه این صيييورت
کيه اگر نيام مسيييیح برای دو وجود متميایزِ
نيابرابر بيه کيار رود ،دارای دو معنی مبهم
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ميیشييييود و تيعيریيف دقيیيق از بيیين ميی-

اسيت ،این امر بر اوتیکس مشيتبه شيده که مسيیح

رود) .(Boethius, 1968: 95بييه لحيياظ

یيک طبیعيت دارد .او میگویيد ،اتحياد مي ّد نظر

نقلی نیز او نظر نسيييطوریون را منجر بييه

اوتیکس یيا بيایيد در زميان لقياح و تولّيد و یيا در

ایجاد اشييکال در تعالیمی مانند معجزۀ تولد

رسييتياخیز اتفياق بیفتيد .اگر اتحياد م ّد نظر اوتیکس

از ميادر بياکره ،1پیشيييگویی عهيد عتیق و

در هنگام تولّد محقق شيده باشيد ،مسيیح باید قبل

نجاتبخشييی مسييیح میداند (Boethius,

از تولّد جسيم انسيانی داشيته و جسيمش را از مریم

) .1968: 95, 97, 99مخالفان نسطورینها

نگرفته و مریم فرزندی را به دنیا آورده اسييت که

از جمليه بوئ یون بيا براهین الهیياتی بيه دنبيال

جسيمش از او گرفته نشيده اسيت ،بلکه این جسيم

آن هسيتند تا نشيان دهند نسيطورینها با این

از قبيل بيهطور مجزا و جيدای از جوهر الهی وجود

کار موجبات یک ایمان نادرسييت را فراهم

داشييتيه و وقتی از ميادر بياکره بيه دنیيا آميده بيا خيدا

میکنند).(Chadwick, 1981: 198

متحيد شيييده اسيييت و دو طبیعيت تبيدیيل بيه یيک

از طرفی اوتیکس فکر میکرد چون

طبیعيت واحيد شيييدهانيد .اگر این ا ّتحياد در زميان

مسيیح یک شيخص اسيت ،باید یک طبیعت

رسييتاخیز اتفاق بیفتد ،دو حالت پیش روسييت یا

هم داشييته باشييد .او مسييیح را دارای یک

مسيیح جسيمش را از مریم نگرفته با اینکه مریم او

طبیعت و یک شييخص میدانسييت و معتقد

را حمل میکرده اسييت ،یا جسييمش را از مریم

بود پس از تجسيييد ،طبیعت انسيييانی جاب

گرفته است؛ در هر دو حالت او تا هنگام رستاخیز

طبیعت الهی شيده اسيت ،یعنی قبل از اتحاد

دو طبیعت داشيته اسيت و پس از آن ،یک طبیعت

دو طبیعت وجود داشييته اسييت و بعد از آن

واحييييد شييييييده اسييييييت (Boethius,

تنهيا یيک طبیعيت وجود دارد کيه یکسيييره

).1968:101,103

الهی گشييته اسييت و طبیعت انسييانی ازبین
رفته است).(Boethius, 1968: 101

بوئ یون میگوید مسيألۀ ،امضيی که
اوتیکس باید به آن پاسيييخ دهد این اسييت

بوئ یون دربيارۀ اوتیکس نیز اشيييتبياه او را

که اگر مسييیح جسييمش را از مریم نگرفته

نياشيييی از هميان اشيييتبياه مترادف قلميدادکردن

اسييييت ،پس طبیعيت الوهی کيدام جسيييم

«طبیعت» و «شييخص» میداند .از نظر بوئ یون بر

انسييانی را دربرگرفته اسييت ،زیرا اگر خدا

اسيان این آموزۀ درسيت که مسيیح یک شيخص

جسيم انسيانی را برگرفته اسيت نمیتوانسيت
آنرا ازکسيييی ،یر از آنکيه او را بيه دنیيا

1. Virgin Birth of Christ.
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آورده اسييت ،گرفته باشييد .حتی اگر معتقد

از نظر بوئ یون درست همانطورکه خطای

باشيیم که مسيیح جسيمش را از مریم نگرفته

اوتيیيکيس از هيمييان مينيبيع نسييييطيوریيون

و مریم تنهييا او را حمييل کرده و بييه دنیييا

سيييرچشيييميه میگیرد ،بيه هميان نتیجيۀ ،لط

آورده اسيييت ،باز هم این جسيييم انسيييانی

نسيطوریون هم منجر میشيود .او به لحاظ

وارث گناه نخسييتین اسييت؛ زیرا از آدم به

نقلی رأی اوتیکس را موجب آسيیبرسيانی

بعد ،همۀ نسييل بشيير با گناه نخسييتین به دنیا

بييه مييفييهييوم نييجيياتبييخشييييی مسييييیييح

میآینيد .حيال اگر بيه این قيائيل بياشيييیم کيه

میداند).(Boethius, 1968: 103-107

هیچ انسيييانی هرگز نمیتواند عاری از گناه

بوئ یون به لحاظ فلسيفی ،اینگونه به

نخسيييتین متوليد شيييود ،این انسيييانیّتی کيه

اوتیکس پاسييخ میدهد که الزمۀ اتّحاد دو

اوتیکس برای مسيیح فرا داشيته اسيت ،یر

طبیعت انسييانی و الوهی ،تبدیل «تغیّرناپایرِ

واقعی خواهيد بود ،زیرا بيا انسيييانی مواجيه

پایدار» به «تغیّرپایرِ ناپایدار» اسييت که این

هسييتیم متفاوت از همۀ انسييانها و فرزندان

به لحاظ منطقی محال اسيييت (Boethius,

ابراهیم و داوود و سيرانجام مریم ،که وارث

) .1968:107در بخش بعيدی ،این اصيييل

گناه نخسيتین هسيتند .اوتیکس معتقد اسيت

منطقی شرح داده خواهد شد.

که جسيم مسيیح از انسيان گرفته نشيده اسيت،
بلکييه بييه شيييیوهای دیگر برای هييدفی در
آسيمان مهیا شيده و مسيیح به آسيمان عروج
کرده اسيت .در چنین صيورتی تولد مسیح و
مصيييائيب او در روزهيای پيایيانی عمرش از
ميفيهيوم نيجيياتبيخيش تيهيی ميیشيييود و ایين
مظهری از افعيال عبي« برای خيداونيد تلقی
میشيييود کيه هیچ فيایيدهای مترتّيب بر آن
نیسيييت .بوئ یون معتقيد اسيييت کيه در این
رابطه اوتیکس تفسيیر نادرسيتی از «کس به
آسيمان بَر نشيده اسيت ،مگر آنکسيی که از
آسيييميان فرود آميده اسييييت ،یعنی پسييير
انسيان»(یوحنا )13/3 :داشيته اسيت .بنابراین

 .1-4وحدت جوهری تثلیث از نظر بوئثیوس

در ایين بيخيش ،پيس از بيیييان و نيقييد آرای
نسيييطوریون و اوتیکس ،بيه دنبيال پياسيييخ
بوئ یون به این سيييؤال هسيييتیم که چگونه
میتوان وحدت الهی و انسيانی در مسيیح را
تبیین کرد؟ بوئ یون همچون آگوسيييتین،
معتقد اسييت این ملحدانه و نامعقول اسييت
کيه فکر کنیم الوهیّيتِ تغیّرنياپيایر میتوانيد
به بشيييریّت تبدیل شيييود .بوئ یون در اقامۀ
اسييتدالل خود متأثر از رسييالۀ ارسييطو «به
وجييييود آمييييدن و از بييييیيييين
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رفيتين» ،(Chadwick, 1981: 199)1بييه

مرد که در جنس و نوع ،مشيترك هسيتند به دلیل

این اصيييل منطقی اسيييتناد میکند که یک

عاراشيدن صيفات مخصيوصيی بر آنها با هم

جوهر ميادّی نمیتوانيد بيه یيک جوهر مجرّد

متفاوت هسييتند) ،(Boethius, 1968: 7الزمۀ

تغییر یيابيد و برعکس ،یيک جوهر مجرّد

معروا صييفات واقعشييدن ،وابسييتگی و ارتبا

نمیتوانيد بيه یيک جوهر ميادی تغییر یيابيد و

بخش ،یر مادی شييیء با بخش مادی آن اسييت؛

تغیّر تنهيا در چهيارچوب مياهیّيت مشيييترك

خداوند فاقد ماده است ،او صورت محض است،

امکيانپيایر اسييييت؛ یعنی دو چیز کيه ذاتياً

پس معروا صفات قرار نمیگیرد ،بنابراین هیچ

دارای ميياهیّييت مشيييترك هسيييتنييد و در

چنيدگيانگی و تک ری در خيداونيد راه نيدارد ،پس

زیرنهييادی(2محيليی) مشيييتيرك از مييادهای

هیچ عددی برای اومتصيوَّر نیسيت .خداوند واحد

یکسييان با هم اشييتراك دارند ،میتوانند به

اسيت و جوهر الهی یکی اسيت و او همان ذات و

هم مبدّل شيوند ،برای م ال :متعلَّقات سينگ

جييوهيير الييهييی خييویييش اسييييت (Boethius,

نيميیتيوانينييد بييه بيرنيز بييدل شييييونييد یييا

) .1968:11- 13در دیيد وی جيایی کيه ک رت

برعکس).(Boethius, 1968: 107,109

نیسيت اختالفی هم نیسيت و هرچه هسيت وحدت

بوئ یون همچنین معتقد اسيت جواهر مجرد

اسيييت ،ت لیي« ایجياد ک رت نمیکنيد ،بلکيه فقط

دارای هیچ زیرنهياد ميادیای نیسيييتنيد ،پس

یک امر واحد سيه بار شيمرده میشيود مانند اینکه

تغییری در آنهييا راه نييدارد (Boethius,

سييه بار پشييت سيير هم کلمۀ خورشييید را تکرار

)1968:11؛ بنيابراین خيدا و نفس، ،یر قيابيل

کنیم .از نظر بوئ یون در ت لی« سييه بار کلمۀ خدا

تغیّرند و نفس انسانی مسیح به الوهیّت تغییر

تکرار میشييود و اگر خدا سييه بار بر پدر ،پسيير و

نیيافتيه اسيييت ،چون نفس و بيدن ،هیچیيک

روحالقيدن دالليت کنيد ،این تعيدد ،ایجياد ک رت

نمیتواننيد الوهی شيييونيد ،بنيابراین بشييير

نمیکند).(Boethius, 1968:11- 15

نمیتواند به خدا مبدّل شيييود (Boethius,

).1968:113

او در رسيييياليۀ «علیيه نسيييطوریون و
اوتیکس» میگویيد :اتّحيادی حقیقی از دو

از نيظير بيوئييیيون ،الزمييۀ تيعييدد و کييرت،

طبیعيت وجود دارد کيه بر اسيييان آن تنهيا

،یریّيت 3و تفياوت 4اسيييت و الزميۀ تفياوتهيا،

یک مسيیح وجود دارد و همان مسيیح ،یک

معروا صيفات واقعشيدن اسيت .برای م ال :دو

انسيييييان کييياميييل و خيييدای کييياميييل

1. On Coming to be and Passing.
2. Substrate.

3. Otherness.
4. Difference.

رابطۀ فلسفه و دین در مسیحشناسی بوئثیوس  / ...سیده فاطمه نورانی خطیبانی ،مریم سالم  ،میترا پورسینا

65

اسييييت).(Boethius, 1968: 115,117

پرداختن به آثار فالسيفۀ یونان نوشيت که به

انسييان خداوار(1مسييیح) یک شييخصييیّت

اذعييان همييۀ بوئ یونشييينيياسييييان ،وجوه

واحد اسييت).(Chadwick, 1981: 200

نيوافيالطيونيی آن و بييهکييارگيیيری مينيطيق

بوئ یون برای تبیین اینکه مسيیح دو طبیعت

ارسطویی در آن بهمراتب بیشتر و پررنگتر

در شيييخص واحيد اسييييت از دو عبيارت

از تسيلّای فلسيفه اسيت .او در این رسيائل با

«برگرفتن» و «دربرگرفتن» اسيتفاده میکند.

اعتقيياد بييه نظييامی بييا چه يارچوب کييامالً

بنيا بر نظر او ،مسيييیح خيدا اسيييت چون از

مشيييخيص کييه ميبينييای آن «اعيتيبييار ایيم يان

جوهر پدر به وجود آمده و انسيييان اسيييت

کاتولیک در مورد ت لی«» است ،مانند یک

چون از مریم متولّد شيييده اسيييت .پس این

دفياعیّيهنویس در جهيت ت بیيت عقالنی این

انسيان ،خداسيت ،چون خدا او را «برگرفته»

نظيام ،دسيييت بيه نظریّيهپردازی میزنيد و از

اسيت و این خدا ،انسيان اسيت چون انسيانیّت

منطق ارسيييطویی در جهيت تبیین و ت بیيت

را «دربرگرفته» اسييت .او که انسييان اسييت،

اصيييول الهیّياتی خود بهره میبرد .حيال بياید

خداییسيت که در آن خدا انسيانیّت را گرفته

دید در تسيلّای فلسيفه به دنبال چیسيت و چرا

اسيت و او که خداسيت ،انسيانیسيت که در

در این رسييياليه ،دیگر در پی تبیین و ت بیيت

آن الوهیّت انسيييانیّت را دربرگرفته اسيييت.

تعالیم مسیحی نیست.

اگرچيه در هميان شيييخص ،الوهیتی کيه آن

یه و دین در نظر بوئثیوس و
یاه فلسیف
یایگ
 .2ج

انسييانیت را گرفته اسييت با انسييانیتی که آن

ارتباط آن با مسیحشناسی در تسلّای فلسفه

الوهیت را گرفته اسييت متفاوتند ،اما خدا و

ادبیّات بوئ یون در تسيلّای فلسيفه هم شيامل

انسيان یکی هسيتند .اگر او را انسيان بدانیم،

عبارات صيریح و روشين و هم شيامل تضيمّن

بنا به طبیعت ،انسييان اسييت و چون توسييط

اسيييت) .(Gualtieri, 1971:142هرچند

خدا گرفته شيده اسيت ،خدا اسيت .اگر او را

در تسيلّای فلسيفه از مسيیح بهصيراحت نامی

بهعنوان خدا بشييناسييیم ،بنا به طبیعت ،خدا

برده نشيده ،امّا اشيارات زیادی به خداوند نه

اسيت و چون انسيانیت را دربرگرفته اسيت،

صيرفاً به یک خدای مسيیحی شيده اسيت .به

انسان است).(Boethius, 1968:119

نظر میرسيد بوئ یون سيعی داشيته تا در این

با توجه به آنچه گاشيت ،شيایان توجه

اثر ،مسييييأليۀ ارادۀ آزاد را حتیالمقيدور تيا

اسيييت بوئ یون رسيييائيل کالمی را بعيد از

آنجيا کيه بيه کياتولیيکهيا مربو میشيييود،

1. God-Man (Homo Deus).
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حل کند).(Gualtieri, 1971:145

) .1971:145ترجمه و نوشييتن تفاسييیر بر منطق

در خصييوص اینکه آیا خدای تسيلّای

ارسيطویی به اذعان خود بوئ یون ،بخشيی از یک

فلسيفه یک خدای مسيیحی اسيت یا نه ،باید

پروژۀ بزرگ برای او بود؛ زیرا میخواسيييت بيا

به این نکته توجه داشيييت که اگر بوئ یون

آشيينيایی محکم بيا فلسييفيه ،عقيل را در مسيييیری

را یک متکلّم بدانیم یا حتی یک فیلسييوف

مشيخّص قرار دهد .بنابراین او همهچیز را متناسيب

دینی ،آیيا یيک متکلّم یيا یيک فیلسيييوف

بييا کييتييب یييونييانييی بييه زبييان التييیيين

دینی ،بین خيدا و خيدای مسيييیحی اختالفی

درآورد) .(Boschung, 2004: 237بييا

میبیند؟! برای بیان چرایی تسيالی بوئ یون

فرا درسيتی این حرف باید دید اینکه بوئ یون

با فلسييفه در این اثر ،نهتنها توجه به شييرایط

بر آن بود تيا عقيل را در مسيييیری مشييخّص قرار

سيييیياسيييی و اجتمياعیای کيه در آن قرار

دهيد ،این مسيييیر کيدام مسيييیر اسيييت؟ آیيا او

داشيييت ،بلکيه توجيه بيه سيييیر فکری او نیز

میخواسييت عقل را در مسييیر فلسييفه قرار دهد؟

ضيروری اسيت .درسيت اسيت که بوئ یون

اگر این طور باشييد ،این کار او تحصييیل حاصييل

به لحاظ سيیاسيی از قدرت سيقو کرده و با

اسيييت؛ زیرا چيه بيا بوئ یون و چيه بی او ،عقيل در

از دسيت دادن مقام ،ثروت ،افتخار و بهقول

مسيیر فلسيفه هسيت! به نظر میرسيد آن مسيیری که

خود او از سييعادتهای درو،ین و همچنین

بوئ یون بيه دنبيال آن بود تيا عقيل را در آن بيه

خیانت دوسيتان خود دچار رنج بود ،امّا آیا

جریان بیندازد ،تعالیم مسيیحی اسيت؛ آنجایی که

اگر حتی او در چنین شيرایطی هم نبود ،باز

هنوز عقيل آنطور کيه بيایيد بيهطور نظياممنيد در آن

در پی تسلّای فلسفه نمیبود؟

ورود نداشته است.

ال
به نظر میرسييد همانطور که بوئ یون قب ً

اگر این گفتيۀ الکســانـدر گیـل 1را مبنيا قرار

سيييعی داشيييت تيا مفياهیم الهیيات مسيييیحی را در

دهیم که :همۀ آموزههای فالسفۀ باستان از ارسطو

رسييائل کالمی به روشييی منطقی عرضييه کند،

تيا بوئ یون مؤ ّیيد این مطليب اسيييت کيه اصييول

اینبيار بر آن بوده اسيييت تيابيا ارائيۀ دیيالکتیکی بین

مسييیحی نهتنها با ایمان ،بلکه با اسييتدالل درسييت

بيانوی فلسيييفيه و خودش ،شيييش قرن جلوتر از

پایدار میشيوند) ، (Wyman, 2000: 67شياید

آکوئینان آشتی و وفاق بین فلسفۀ یونانی و تفکر

بتوانیم راز امتناع تعمّدی بوئ یون در تسلّای فلسفه

یهودی-مسيييیحی و در یيک کالم بین فلسييفيه و

از اشييارۀ مسييتقیم به مسييیحیّت را متوجه شييویم.

کييالم را پييیييشبييیيينييی کيينييد (Gualtieri,

ارتبا تس يلّای فلسييفه با رسييائل کالمی بوئ یون

1. Alexander Gill (1565-1635).
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عقل و ایمان بهطور خاص است.

انيدیشيييمنيدان اتفياق نظر دارنيد کيه بوئ یون بيه

هميانطور کيه گفتیم ،بوئ یون هم بيا

کمک منطق دقیق نوافالطونی ،مشيکالت منطقی

منطق ارسيييطویی و فلسيييفييههييای یونييانی

و زبانشييناسييی در شييیوۀ کلیسييا در باب ت لی« و

بهخوبی آشييناسييت و هم به اصييول و تعالیم

شييخص مسييیح را در سييه رسييالۀ اوّل کالمی و

مسيیحی مسيلّط اسيت .او به دلیل آشينایی و

رسييالۀ پنجم کالمی برطرف کرده بود ،از آن در

تسيلط به دین و فلسيفه ،دریافت که فلسيفه و

تسيلّای فلسيفه نیز بهره برد .هرچند رسيائل کالمی

دین هر یيک بيهدنبيال نیيل بيه حقیقتی واحيد

شييييامييل وجييوه نييوافييالط يونييی بييیشييييتييری

هسيييتنيد ،یيا حيدّاقيل میتوانیم بگوییم کيه

اسيت) .(Chadwick, 1980:551از طرفی باید

بوئ یون بيهعنوان یيک مسيييیحی دوسيييت

به این مسييأله نیز توجه داشييت که این اوّلینبار و

داشيت چنین برداشيتی داشيته باشيد ،که هم

تنها با نگارش تس يلّای فلسييفه نبود که بوئ یون از

تفکر فلسييفی و هم ایمان دینی به دنبال آن

پرداختن مسييتقیم به مسييیحیّت و تعالیم آن امتناع

هستند تا با ابزار خاص خود به یک حقیقت

میکرد ،بلکه در بین رسييائل کالمیاش ،رسييالۀ

واحد دسيييت یابند .اگر اینطور به مسيييئله

سييوّم نیز فياقيد هرگونيه اشيييارهای بيه مسيييیحیّت

نگياه کنیم ،بنيابراین از نظر بوئ یون دامنيۀ

است).(Chadwick, 1981:174

فلسيفه از دین محدودتر میشيود؛ زیرا دین

از نظر بسييیاری ،فلسييفه را نباید در ارتبا با
ایميان و الهیّات ،بلکه باید با اصيييول مرتبط با خود

هم از وحی و هم از عقيل بهره میبرد ،امّا
فلسفه تنها از عقل بهره میبرد.

آن ،تعریف کرد؛ البته این به هیچوجه اسييتفاده از

برای تبیین مطياليب فوق ،الزم اسيييت توجيه

فلسيفه توسيط کالم را محدود نمیکند ،بلکه تنها

داشيته باشيیم که بوئ یون ت يسلّای فلسيفه را بهمنظور

به تعریف فلسيفه با یک ویژگی طبیعی فوقالعاده

کمک به خود در تحمّل رنج و اندوه شييخصييی

منحصييربهفرد منجر میشييود .اگر بسایریم عقل و

ننوشييته اسييت ،بلکه او به دنبال این بوده اسييت تا

دین هر یک با جسيتجوی مشيترکشيان برای یک

سيييقو خود را بيهعنوان یيک انسيييان خوب بر

ميقصيييود واحييد ،بيرای یييک کيلي ّیييت تيعيریيف

اسان خیرات موقتی و ،یر واقعی این جهان نشان

میشيييوند) ،(Roche, 1964: 245-247به

دهد ،سيخنی که بعضيی از بوئ یونشيناسيان بیان

نظر میرسيد آنچه بوئ یون را از همۀ همعصيران

داشيتهاند .به عبارتی دیگر ،اگر تسيلّای فلسيفه را نه

مسيييیحی خود در دوران قدیم متميایز میسيييازد،

نتیجۀ سيقو بوئ یون ،بلکه محصيول زندگی او

اشراف او به رابطۀ فلسفه و دین بهطور عام و رابطۀ

در نظر بگیریم ،این کتياببيه هیچوجيه در تخيالف

68

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

بييا آثييار قيبيليی بيوئييیيون نيخيواهييد بيود (Reiss,

 .2-1مسیحشناسی در تسلّای فلسفه

ال بييا نيوشي يتين
) .1981: 43- 44بيوئي يیيون قيبي ً

بوئ یون در دفتر اوّل تسيلّای فلسيفه ،در پی

نوشييتيههيای م يقدّن ،تلفیق و تطبیق منطق و تعيالیم

سيقو سيیاسيی و از دسيت دادن ملزومات

مسيييیحی را تجربيه کرده بود .او آن زميانبيهعنوان

آن و همچنین خیيانيت یياران ،دچيار ،م و

یيک مسيييیحی آگياه از قوانین منطقی و فلسييفيۀ

اندوه شيييده اسيييت .بانوی فلسيييفه که نماد

یونانی ،بر خود واجب دید تا اصيول مسيیحیّت را

عقييلگرایی اسييييت بييه بوئ یون متيياکر

تبیین عقالنی کنيد و در مقيام یيک دفياعیّيهنویس

میشود که او بهعنوان یک فرد پرورشیافته

مسيلّط به منطق ارسيطویی ،کمال بهره را از آن در

در مطيالعيات دانشيييگياهی و فلسيييفی نبيایيد

جهيت تبیین و دفياع از مسيييیح ّیيت و ایميان دینی به

همچون یييک فرد عييادی بييا مسييييائييل و

کيار بنيدد .البتيه این نوع نگياه بوئ یون بيه مسيييأليۀ

نياراحتیهيای پیشآميده برخورد کنيد .وی

مفاهیم الهیّات مسیحی و تلفیق آنها با منطق نیز از

معتقد اسيت بوئ یون برای شيناخت حقیقت

عقالنیّت و عقلگرایی بوئ یون نشيأت میگیرد؛

خود و مقصييدش ،باید تعریف درسييتی از

زیرا یک اصييل عقلی میگوید :انسييان عالم باید

چیسييتی خود داشييته باشييد و مبدأ را به یاد

علمش را به انسيان جاهل عرضيه کند و بوئ یون

آورد .مبيدأ هميان خيدای خيالق اسييييت و

خصيی را در
که بر اسيان تعالیم مسيیحی ،نظام مشي ّ

بوئ یون مقرّ بيه آن اسيييت .بيانوی فلسيييفيه

ذهن خود داشيييت ،وقتی احسيييان کرد کيه

همین اقرار را ميایيۀ هيدایيت او بيه حقیقيت

میتوانيد این نظيام فکری مشييخّص را بيا منطق

،ایی برمیشييمرد .در این دفتر ،بوئ یون با

ارسيطویی تبیین عقالنی کند ،از این کار فروگاار

شييينياخيت وضيييعیّيت جيدیيد خود ،در پی

نکرد .شياید بتوان گفت او که یکبار در رسيائل

شييينياخيت حقیقيت خود و مقصييييد نهيایی

کالمی ،شييکلی منطقی از دین را برای مسييیحیان

است).(Boethius, 1968: 129- 167

ارائه داد ،اینبار بر آن بود تا از منطق و فلسفه برای

او در دفتر دوم بيا مياهیيت تغیّرپيایر

تسيي ّليای همگيان بهره ببرد و دامنيۀ وسيييیعتری از

ثروتهای مادی آشينا میشيود؛ ثروتهایی

مخاطبان و نه فقط مخاطبان مسیحی را هدف قرار

کيه تحيت تيأثیر عواميل و اتفياقيات بیرونی

دهد .شيياید اگر بوئ یون پس از تس يلّای فلسييفه،

هسييتند).(Boethius, 1968: 175-181

مجيال حیيات مییيافيت در اثری دیگر بيه این

به نظر میرسد بانوی فلسفه در پی آن است

میپرداخيت کيه تسيي ّليای فلسييفيه و نوشييتيههيای

تيا بگویيد این شيييرایط جيدیيد ،حياصيييل از

مقدّن ،هر دو رو به سوی یک حقیقت دارند.

سيييقو سيييیاسيييی نیسيييت که موجب تغیّر
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جدید بروز میکنند.
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ندارد(بوئ یون.)190-182 :1385 ،
بوئ یون در دفتر پنجم ،بيه دنبيال جمع بین
علم الهی و اختیار انسيان اسيت .وی به کمک پنج

در دفتر سيييوّم ،بوئ یون بييه کمييک

مؤلفۀ منطقی و فلسييفی یعنی .1 :راههای کسييب

بيانوی فلسيييفيه ،خیر حقیقی را از سيييعيادت

معرفيت .2 ،متعلَّق علم قرارگرفتن ميدرَك نيه بيه

هييای درو،يیين تشيييخيیيص ميیدهييد .خيیير

واسيطۀ ذات خود بلکه به واسيطۀ ذات مدرِك.3 ،

حقیقی باالترین خیر اسييت که همۀ خیرات

تمایز ضيرورت محض با ضيرورت مشيرو .4 ،

را در بير دارد و هيمييۀ ميوجيودات در پيی

تمایز سرمدیّت با ابدیّت .5 ،اثبات سرمدیّت برای

رسيييیدن به آن هسيييتند .انسيييان هم بهطور

علم خداوند ،ثابت میکند که همۀ وقایع آینده از

طبیعی میل به این سعادت دارد ،امّا توجه به

يمينظير ايلهيی ضيييروریانييد ،ا ّمييا بيرخيی فيینيفسيييه

خيیيرهييای درو،يیين مييانينييد ثيروت ،ل ياّت،

ضيييرورت دارنييد و بيرخيی بييه اخيتيیييار انيتيخياب

افييتييخييار و  ...او را از آن دور مييی-

میشيييونيد(بوئ یون  .)247-221 ،1385بيه نظر

کنيد(بوئ یون  .)139-134 ،1385بوئ یون

میرسييد این رسيياله با وجود اینکه کتابی فلسييفی

در ایين دفيتير ،خييدا و خيیير را یيکيی ميی-

تلقی میشيود ،گویا بیشيتر به عقل عملی نظر دارد

داند(بوئ یون .)160-159 ،1385

تيا عقيل نظری .نویسيينيده در این رسييياليه بيه دنبيال

در دفتر چهارم ،بوئ یون در پی پاسخ

رسیدن به تعالی از سعادتهای راستین و درو،ین

به این سييؤال اسييت که آیا خداوند بهعنوان

سييخن میگوید .بنابراین مسييیحشييناسييی رسييائل

خیر اعلی بيه عيداليت رفتيار میکنيد یيا خیر؟

کالمی و تسلّای فلسفه در عین تفاوت ،ضدیت و

گالیيۀ بوئ یون این اسييييت کيه در جهيان،

تعارضی با هم ندارند.

فضيييیليت بیپياداش اسيييت و رذیليت بيدون

با اینکه در تسيلّای فلسيفه ،به طور مسيتقیم به

مکيافيات .بيانوی فلسيييفيه اینگونيه جواب

مسيیحیّت اشياره نمیشود ،اما عباراتی در این اثر به

میدهد که چون همۀ انسيانها طبیعتاً طالب

تضيمّن به تعالیم مسييیحی و کتاب مقدّن اشيياره

خیرنيد و بيدکياران بيا پرداختن بيه امیيال دیگر

میکنند .در فصييل چهارم از دفتر دوّم این رسيياله

خود از این مقصيود دور میشيوند ،پس در

میخوانیم« :دانيا مردی کيه بر سييير آن اسيييت تيا

واقع بيا ترك طبیعيت خود از انسيييان بودن

خانهای پایا بر اسيتوار زمینی بنا سيازد که فرو نریزد

سياقط میشيوند و شيرّی که آنان میجویند

(»...بوئ یون )115 :1385 ،کيه بيا موعظيۀ بياالی

در نهيایيت قيدرتی را برایشييييان بيه همراه

کوه در انجیل متّی( )7 :29 -1 :5در توافق اسييت
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که در آن مردی دانا که خانهاش را بر صييخره بنا

شييیاطین و  ...مواجه میشييویم(بوئ یون:1385 ،

میکنيد ،با احمقی که بر شييينها خانه میسيييازد،

 )204-214کيه از طریق اسيييتعميال این عبيارات،

مقایسيه میشيود .همچنین این ابیات ابتدایی شيعر

برخی معتقدند عنصيری مسيیحی وارد نظام فلسيفی

فصيل دهم از دفتر سيوّم« :ای اسيیران افتاده در ،ل

او در این رسياله میشيود .همچنین در فصيل سيوّم

و زنجیر هون ،در بند شييهوتی که مدهوشييید در

از دفتر پنجم میخوانیم« :اگر بيهراسيييتی بيه بهيای

چنبرهاش ،بدینجا سيفر کنید تا بار مشيقت بر زمین

خضيييوعی شيييایسييتيه بتوانیم مسيييتحق رحميت

نهیيد»(بوئ یون ،)165 :1385 ،میتوانيد گواه این

گرانبهيای الهی گردیم ،این یگيانيه طریقی اسيييت

بيياشييييد کييه بيويئيیيون کيالم مسييیيح در اينجيیيل

که انسيانها میتوانند با خدا به گفتگو بنشيینند و به

متّی( )11:28را ميد نظر داشييتيه کيه میگویيد« :ای

ميدد تضييرّع حتی قبيل از تحصييیيل آنچيه طليب

همۀ زحمتکشيان عالم به سيوی من آیید تا شيما

میکننيد بيا آن نور دسيييت نيایيافتنی وصييليت

را آرامش عطيا کنم» .عبيارت «خداوند اسيييت که

یيابنيد»(بوئ یون)230 :1385 ،؛ در اینجيابيا تيأکیيد بر

همهچیز را به قدرت حاکم اسيت و به زیبایی نظم

مفاهیم مسييیحی همچون خضييوعی شييایسييته و

میبخشيييد» در فصيييل دوازدهم از دفتر سييوّم،

رحمت گرانبهای پروردگار ،بر استفادۀ بوئ یون

مشيخّصترین الهام او از کتاب مقدّن در تسيلّای

از منابع مسيیحی صيحّه گااشيته میشيود .همچنین

فلسييفه اسييت که به کتاب حکمت( )8:1اشيياره

نور دسيييتنایافتنی به عبيارتی از پولس م يقدّن در

دارد .همچنین در همین فصيييل از دفتر سييوّم،

تیموتائون اوّل( )6:16شباهت دارد که این خود،

بوئ یونبيهبيانوی فلسييفيه کيه در این رسييياليه نمياد

رأی نياظر بيه تيأثیر مسيييیحیّيت در این رسييياليه را

تعقل فلسيفی اسيت ،میگوید« :تو این اسيتداللها

تقو ّیيت میکنيد .بيا توجيه بيه اقوالی کيه گياشيييت،

را بيدون اسيييتنياد بيه مرجع بیرونی پیش بردی ،در

میتوان گفت ،اینطور نیسيت که تسيلّای فلسيفه

عوا تو از شيواهدی درونی بهره جسيتی که در

عاری از هر نوع اشياره به تعالیم مسيیحی و کتاب

تناسييب با شييیوۀ ماسييت»(بوئ یون-175 :1385 ،

مقدّن است.

جا مراد بوئ یون
 ،)176شييياید بتوان گفيت ،در این ي

بوئ یون که در رسيائل کالمی ،گزارههای

از مرجعیّت بیرونی «وحی» بوده اسييت(بوئ یون،

دینی را مغيایر بيا عقالنیّيت نيدیيده بود ،اینبيار در

توضیحات می می.)294 :1385 ،

تسيلّای فلسيفه به دنبال بنای نظامی یکسيره عقالنی

این رونيد را در دفياتر بعيدی این رسييياليه نیز

بود که بر اسييان آن بتوان به همان حقیقت ،ایی

شيياهد هسييتیم؛ در فصييل شييشييم از دفتر چهارم با

رسيید .بنابراین او در این رسياله به عمد ،از آوردن

عبياراتی همچون ارواح الهی ،قيدرت مالئکيه و

آشيکار مباح« مسيیحی خودداری کرد؛ هرچند
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چنانکه اشييياره شيييد ،عبارات و مفاهیمی در این

)10 :1381؛ امّا در تسييلّای فلسييفه ،او عقل را به

رسييياليه وجود دارنيد کيه بيه صيييورت تلویحی یيا

معنی اشيييراقی آن به کار بسي يتيه اسيييت .وی در

بهطور مسييتقیم میتوان آنها را به بعضييی تعالیم

تسييلّای فلسييفه ،فاهمه را برتر از سييه قوۀ حس،

مسييیحی نسييبت داد .حتی با درنظر گرفتن اینکه

خیيال و عقيل برمیشيييمرد .از نظر او ،فياهميه

بوئ یون در تسيلّای فلسيفه ،مسيتقیم ًا مسيیحیان را

صيييورت اعلی را نظياره میکنيد و هرچيه را کيه

مخياطيب قرار نيداده اسيييت و فرا اینکيه در این

تحيت خود قرار دارد ،تمییز میدهد و هميانطور

رسياله هیچچیز آشيکارا مسيیحی نیسيت ،امّا حتی

کيه خو ِد صيييورت اعلی را ادراك میکنيد کيه

این امتنياع تعميدی و هوشيييمنيدانيۀ او از تعيالیم و

برای هیچ یيک از قوای دیگر ممکن نیسيييت،

نمادهای مسیحی نیز نمیتواند دا ّل بر این باشد که

همچون عياقليه ،کلی را درك میکنيد ،همچون

تسيلّای فلسيفه نافی ایمان مسيیحی بوئ یون اسيت و

مخیّليه صيييورت را میبینيد و همچون حوان،

خييدایيی کييه بيوئييیيون در ایين رسييييالييه بييه مييا

ماده را ادراك میکند؛ امّا در هیچ یک از اینها

میشيناسياند، ،یر از خدای رسيائل کالمی اسيت.

از عقيل ،خیيال و حس کميک نمیگیرد ،بلکيه بيا

تسيلّای فلسيفه یک سيیر اسيت ،پس نمیتوان فقط

یک نگاه ذهنی همانطور که به درك صيورت

یيک وجيه از آن را بيه تنهيایی در نظر گرفيت .اگر

اعلی میرسيييد ،اینهيا را هم درك میکنيد.

این سيييیر را از ابتيدا تا انتهيا دنبيال کنیم ،میبینیم که

فياهميه بيا گيار از حجياب جهيان در صيييورت

،یاب تعالیم و اصيول مسيیحی در این رسياله نهتنها

اعالی بسيييیط ،تيأمّيل میکنيد(بوئ یون ،1385

مخالف با رسيائل کالمی او نیسيت بلکه در امتداد

 .)235عقيل بيه معنيایی کيه بوئ یون در تسي ي ّليای

و تکملۀ آن اسيت .شياید توجه به اینکه بوئ یون

فلسفه اراده کرده است ،ما را بدین آموزه متوجه

در رسيائل کالمی و تسيلّای فلسيفه عقل را به کدام

میسيييازد کيه حقیقيت از عيالم بياال دریيافيت

معنا به کار بسييته اسييت ،به اینکه تسييلّای فلسييفه

میشييود و فلسييفه از آسييمان میآید؛ این همان

چگونيه میتوانيد تکمليهای برای رسيييائيل کالمی

مشيایی
عقلی اسييت که نجات میدهد؛ امّا عقل ّ

محسوب شود ،کمک کند.

نجياتبخش نیسيييت و تنهيا بيه فهم ایميان کميک

 .3عقل در رسائل کالمی و تسلّای فلسفه

میکنيد و این خود ایميان اسيييت کيه نجيات

بنا به نظر برخی بوئ یونشييناسييان ،بوئ یون در

میبخشد(ایلخانی.)10 :1381 ،

مشييایی آن به
رسييائل کالمی ،عقل را به معنای ّ

نتیجهگیری

کار گرفته اسيت و اتفاق ًا بسيیاری از متکلّمان ،این

این مقياليه بيه روش تحلیلی-توصيييیفی در صيييدد

عقيل را جيدای از دین میدانسيييتنيد(ایلخيانی،

تبیین رابطۀ فلسفه و دین در مسیحشناسی بوئ یون
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بوده است .بدین منظور در رسائل کالمی بهعنوان

کمّیييييت و کیفیت برای خداوند حمل جوهری

نمياینيدۀ دیيدگياههيای کالمی بوئ یون ،مؤلفيههيایی

هستند ،اعالم میدارد که مقولۀ جوهر یعنی ک ّم و

همچون تبیین عقالنی ت لیي« بيه کميک مقوليۀ

کیف مشييترك در سييه شييخص الهی ،وحدت

«رابطيه» ،تعریف دقیق «شيييخص» و «طبیعيت» در

ت لی« را ایجاد میکند .وی تمایز بین پدر ،پسير و

مسييألۀ «ت لی«» ،نشييان دادن ضييعف عقلی و نقلی

روحالقدن را از نوع مقولۀ رابطه میداند و معتقد

آرای اوتیکس و نسيطوریون و همینطور تأکید

اسيييت چون مقوليۀ رابطيه هیچ ارتبياطی بيا ذات

بر تميایز بین «طبیعيت» و «شيييخص» در مسيييأليۀ

موضييوع ندارد و فقط نسييبت بین دو چیز را بیان

کالمیای کيه بوئ یون در پی پياسيييخ بيه آن بود،

میکنيد ،بنيابراین عياميل سيييهتياییبودن همین رابطيه

تعیین و تبیین شييدند .در تسييلّای فلسييفه بهعنوان

اسيت که البته این رابطه مایۀ تغیّر در جوهر و ذات

نمياینيدۀ فلسييفيۀ بوئ یون ،این مسيييأليه کيه آیيا این

نيیسييييت .او يهميچينيیين بييدعييتهييای اوتييیکيس و

رسياله چنانکه بعضيی ادّعا کردهاند فاقد هرگونه

نسيييطوریون را نياشيييی از خلط بین دو مفهوم

نشيان و تعلیم مسيیحی اسيت و اینکه آیا بوئ یون

«طبیعت» و «شييخص» در بح« «ت لی«» میداند و

در این رسيياله به صييراحت تعالیم مسييیحی را زیر

با نشان دادن تمایز بین «طبیعت» و «شخص» به این

سييؤال میبرد یا اینکه تنها آشييکارا به مسييیحیّت

بدعتها پاسخ میدهد .از نظر او اتّحادی حقیقی

اشيياره نمیکند ،بررسييی شييدهاند .در نهایت این

از دو طبیعيت وجود دارد کيه بر اسيييان آن تنهيا

نتایج حاصيل شيدند که چند و چون جایگاه عقل

یک مسيیح وجود دارد و همان مسيیح یک انسيان

و ارتبييا آن بييا ایمييان در نظير بوئيیيون ،دارای

کامل و خدای کامل اسيت .انسيان خداوار(مسیح)

اهمیّت باالیی اسييت .چنانکه خود او در رسييائل

یک شخصیّت واحد است.

کالمی بيه صيييراحيت بیيان میکنيد ،اگر میتوانیيد

بوئ یون در رسيائل کالمی ،ایمان مسيیحی

ایمان و عقل را آشييتی دهید .بوئ یون در رسييائل

را بيا تبیین عقالنی در توافق بيا عقيل میدیيد؛ لکن

کالمی به شيیوۀ م يّش ائی-نوافالطونی به گزارههای

در تسي ّلای فلسيفه ،نیازی به اشيارۀ مسيتقیم به تعالیم

يم يطليوب مسيييیحيیاش ميیپيردازد و در پيی يتيبيییين

مسيیحی نمیدید .وی به دنبال نجاتبخشيی عقل

عقالنی ایمان کاتولیک است.

اسييت و این هیچ تعارضييی با ایمان مسييیحی او

او در مسيیحشيناسيی در رسيائل کالمی در

ندارد ،زیرا از نظر او این عقل نیز از آسمان خواهد

پی جمع سييياحيت الوهی و انسيييانی مسيييیح و

بود .بنابراین او در تسيلّای فلسيفه ،عقل را به معنای

همینطور اثبات اینکه ت لی« ،سيهخدایی نیسيت و

اشراقی آن به کار بسته است.

توحیيد اسيييت ،بيا اشييياره بيه اینکيه حميل جوهر،

با توجه به مطالب فوق ،تسيلّای فلسيفه نهتنها

رابطۀ فلسفه و دین در مسیحشناسی بوئثیوس  / ...سیده فاطمه نورانی خطیبانی ،مریم سالم  ،میترا پورسینا
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در مغيایرت بيا رسيييائيل کالمی و ایميان مسييیحی
بوئ یون نیسييت ،بلکه بدینصييورت که او ابتدا با
رسييائل کالمی ،ایمان را میفهمد و بعد بهواسييطۀ
تسييلّای فلسييفه به نجاتبخشييی ایمان میرسييد،
میتواند تکملۀ رسييائل کالمی و ایمان مسييیحی او
محسوب شود.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله این مقاله با راهنمایی خانم دکتر مریم سالم و مشاوره خانم دکتر میترا پورسینا
مستخرز از پایان نامه با عنوان رابطه فلسفه و دین در اندیشه بوئثیوس» است.
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بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی
(بر اساس پدیدارشناسی روح و درسگفتارهای زیباشناسیِ هگل)
محبوبه اکبری ناصری  ،1شمسالملوک مصطفوی ، 2شهال اسالمی

3

تاریخ دریافت:

ی مطلق و امر الهی
ی روح» ،شواهدی دال بر اینهمان ِ
چکیده :در «پدیدارشناس ِ

1399/4/23

وجود دارد .امر الهی در نزد هگل ذاتِ عقالنی دارد؛ بنابراین امر الهی بیکرانه،

تاریخ پذیرش:

میبایست در موجودِ کرانمند حضور یابد تا روح ،خود را در جهان محقق سازد.

1399/6/30

این پویش و عزیمتِ روح در «دین طبیعی» و به موازاتِ آن در هنر نمادین پدیدار

واژگان کلیدی:

میشود« .پیکرههای گیاهی» نخستین ریختِ تنیافتۀ امر الهیاند .این ریختِ بدوی
ابتدا به صورت ستونهای ساده نشان داده میشود که کمترین «کار» بر روی آنها

امير اليهيی ،دیين

ی
انجام شده است .این ستونها عمدتاً از ملحقات معماری هستند .پیکرههای گیاه ِ

طيييبيييیيييعيييی،

مستقل به ندرت یافت میشوند ،زیرا در این مرحله روح آزاد نیست و شناخت او

پیکرسازی ،دین

از خویشتن در حدّ شناختِ گیاهان است .در «دین گیاهان» معصومیتی وجود دارد

گیاهی ،هگل.

که با آ،از زیستِ جانوری و پیکار و پویشِ ناشی از آن ،از دست میرود .با پایان
دین طبیعی و هنر نمادین ،پیکرههای گیاهی بهصورتِ «رفعشده» در ادیان و هنر
ی تنیافته در ادیان است.
ادوارِ بعدی تداوم مییابد .دین گیاهی ،سرآ،از بیان امرِ اله ِ
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مختلف وجود دارد .پیکرسييازی ،5همگامی

مقدمه
مسيي يأليۀ بنیيادی در نظيام فلسيييفیِ هگيل،1
«پدیداری روح» و مطالعۀ صييیرورتِ آن در
طول تياریخ اسييييت .این نگرش تياریخی و
اسيتعالیی به روح 2در

پدیدارشيناسيی روح3

بييا رشييييد و تيعيياليیِ دیين از مينيظير هيگييل،
هيمپيوشييييان هسييييتينييد .دیين و خييدا ،در

پدیدارشيناسيی روح با امر الهی نسبتی دارند.
بنابراین ،پدیداری روح و صييیرورتِ آن از
طيریيق ميطيياليعييۀ ادیييان در ادوار ميخيتيليف
پیگیری میشيود .در پدیدارشيناسيی سيه منزل
اسيياسييی برای پدیدار شييدن روح از طریق
ادیان تعریف شيده اسيت .منزل نخسيت دین
طبیعی ،دوم دین زیبایی یونانی و سييوم دین
آشييکار اسييت .سييرآ،از پدیداری روح به
صييورت مجسييم و تنیافته در گامِ دوم دینِ
طبیعی ،4در هنييد و مصييير و بييه وسيييیلييۀ
پیکرههای گیاهی و جانوری است.
بخش قيابيل توجهی از پيدیيداری روح
در ادیيان ،از طریق هنر پیکرسييييازی روی
ميیدهييد .پيیيکيرههييای گيیيياهيی و جييانيوری
زیيادی در تياریخ هنر و فرهنيگِ ملّيتهيای

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
2. Geist
3. The Phenomenology of Spirit
4. Natural religion
5. Sculpture

انکيارنياپيایری بيا ادیيان بيدوی و

توتمی6

دارد ،ایين هيميگيياميی حيتيی در فيرهينييگ
درخشيييان یونانیان و سيييسس در مسيييیحیت
تييداوم مییييابييد .بييا ژرفنگری در ادیييانِ
گیياهی-جيانوری ،درمییيابیم کيه نخسيييتین
پیکرههایِ افراشييته شييده و نه سيياخته شييده
توسيييط انسيييان ،سيييتونهيای گیياهپیکرنيد.
انسيييانهيا ،تنيۀ درختيانِ بر زمینافتياده را کيه
فراز آوردنيد ،گویی نخسيييتین پیکرههيای
گیياهی را سييياختنيد .هگيل ،در هیچیيک از
آثارش اشارۀ صریحی به پیکرسازی گیاهی
نيميیکينييد ،بينييابيرایين تينيهييا بييا ،يور و جيهييد
میتوان نشيانی از این موضيوع یافت .ممکن
اسييت پرسييیده شييود که این موضييوع چه
اهيميیيتيی دارد؟ در تيياریيخ فيرهينييگ و هينير
ملّيتهيا ،پیکرههيای گیياهی فراوانی چيه بيه
صييورت مسييتقل ،چه به صييورت تزئیناتِ
معماری وجود داشييته و دارد .عالوه بر آن،
نخسيييتین منزل برای پيدیيداری تنیيافتيۀ امر
الهی در پیکرههييای گیيياهی بييه صيييورتِ
سيتونهای افراشيته اسيت که کارِ ویژهای بر
روی آنهيا انجيام نشييييده اسييييت؛ بنيابراین
 . 6در ادیان ابتدایی ،توتمها اشيييیاء یا اجسيييامی
نميادین هسيييتنيد کيه در اقوام بومی کياربردهيای
آیینی دارند.
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بيه نظر میآیيد ،يایيتِ پيدیيداری امر

اکينيون ميهيم اسييييت کييه حيليقييۀ ارتيبيياطيیِ

الهی(روح) به صيورتِ «تنیافته» ،مسيیحیت

پيیيکيرسييييازیِ «گيیيياهپيیيکير» را بييا بيیييان و

است؛ اما از بدویت تا مسیحیت ،را ِه طوالنی

آشييکارگیِ امر الهی در نظام فلسييفی هگل

برای آشييکارگی و بیان امر الهی اسييت که

بجوییم .سيييرآ،يياز نگرشه يای «وحييدت

بخشييی از این فاصييله با پیکرههای سيياخته

وجودی» هگيل در دین گیياهی و جيانوری

شده پیموده میشود .پیکرهسازیِ گیاهپیکر،

قابل مطالعه اسييت .در این مرحله ،از انسييان

سييرچشييمۀ آشييکار شييدنِ امر الهی مجسييم

سيييخن نمیگوییم زیرا انسيييان هنوز دارایِ

اسييت که سييسس وجه تکامل یافتهترِ آن را

لوگون 1نیسييت .انسييانِ متوحش حتی وجهِ

در پیکرههيای جيانوری میبینیم ،بعيد از آن

حیوانی خود را نیک نمیشيناسيد و پیکارِ او

روح خود را در پیکرههيای جيانور-انسيييان

با دیگری به جِد آ،از نشيده اسيت .آشينایی

مییيابيد و بيا خودآگياهیِ روح بيه خویشيييتن

او با خودش ،گویی در حد شيييناختِ نباتی

در پیکرههيای انسييييانیِ یونيانیيان ،انسييييان

است .وحدتِ وجود حاضر در دین گیاهی،

احسان «در خانه بودن» میکند .کاملترین

بیان متناسب با خودش را میطلبد .بر اسانِ

وجه را هگل در ریختِ انسان-خدا (مسیح)

انگيارۀ کلّیِ هگيل کيه سيييرآ،يازِ پيدیيداری

میبیند که دیگر پیکرسيازی پاسيخگویِ آن

روح را از شيييرق و بيالیيدن آن را در ،رب

نیسيت ،هرچند پیکرههای بسيیاری از مسيیحِ

ميیبيیينييد ،ميیتيوان سيييرآ،ييازِ پييدیييداری

مصلوب ساخته شده است.

سيتونهای گیاهپیکر را در شيرق دید و ادامۀ

نکتيۀ پيایيانی این اسييييت کيه هگيل،

آن را تا پیکرسيازی و معماری معاصير ،رب

آفرینشهيایِ بشيييری را در ادیيان طبیعی،

دنبال کرد.

سيزاوارِ عنوانِ هنر نمیداند و آفریننده را نیز

در پژوهش حاضيير ،تالش میشييود به

نه هنرمند 2بلکه اسيتادکار 3مینامد ،بنابراین

این پرسيييش پاسيييخ داده شيييود که :از نظر

اگر در این مقياليه از هنر پیکرسييييازی یيا

هگل ،پیکرسيييازیِ گیاهپیکر چه نسيييبتی با

هنرمندِ پیکرسيياز سييخن میگوییم ،از سييرِ

پدیداری امر الهی در دین گیاهی دارد؟

تساهل است.

)1. Logos (Λογότυπα
2. Artist/ Künstlerin

3. Artisan/ Handwerkerin
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 .1هنر پیکرسازی

خصيييوصيييیياتِ بسييياواییِ آن (Martin,

در دایيرۀاليميعييارف بيریيتييانيیيکييا دربييارۀ

).1966: 5-12

پیکرسييييازی آميده اسييييت« :هنر بيازنميایی

افالطون در رسييياليۀ هیسیيان بزرگ و

چیزهيای واقعی یيا خیيالی بيا مواد جياميد در

رسيالۀ قوانین به پیکرسيازی به صيورت جنبی

سييييه بُعييد» .برخی از متفکرین هنر ،رویِ

ميیپيردازد .کييانييت 3در نيقييد قيوۀ حيکيم

خييوشييييی بييه ایيين تييعييریييف نييدارنييد و

اشييارات گارایی به هنر پیکرسييازی دارد.

نقشبرجسييتهها را نیز در شييمار پیکرسييازی

نخسييتین بار در قرن هیجدهم ،زیباشييناسييان

میآورنيد .برخی پيا را از این فراتر نهياده و

،ربی ،پیکرسازی را در زُمرۀ پنج هنر اصلی

پیکرسييازی و نقاشييی را یکی انگاشييتهاند.

شيييناختند (Kristeller, 1965: 165-

لسييینگ 1از جملۀ کسييانی اسييت که میان

) .227لسييینگ ،هگل و شييوپنهاور 4نیز به

طراحی ،نقياشيييی و پیکرسييييازی تفياوت

اهيميیّييت پيیيکيرسييييازی ،از وجيوه ميخيتيليف

فاحشيی نمیبیند و تمایز این دسيته از هنرها

پرداختهاند .شيوپنهاور پیکرسيازی یونانی را

را بيا ادبیيات پیش میکشيييد (Hopkins,

ميعيیييار بييازنيمييایيی ریيخ يتِ بييدن انسييييان

) ،2003: 2-3زیرا بازنمایی با تصيویر اعم

ميييیدانييد (Schopenhauer, 1977:

از پیکرسييييازی ،نقياشيييی و طراحی را از

) .III, 193-199در میييان متفکران قرن

بيازنميایی در زبيان متفياوت میبینيد .واقعیيت

بیسيتم تعداد انگشيتشيماری به تأمل در هنر

آن اسيييت کيه فیلسيييوفيان ،توجيه ویژهای به

پیکرسيازی پرداختهاند؛ دیویی ،5گودمن 6و

پیکرسيييازی نداشيييتهاند .مارتین 2سيييه دلیل

النگر 7از سرشنانترین این گروه هستند.

بيرای ایين امير ميیآورد :نيخسييييت :تيردیييد

در میان فیلسوفان ،هگل بهطور مؤثری

دربارۀ خودآیینی و اسيييتقالل پیکرسيييازی،

به تبیین نسييبت پیکرسييازی با شييکلگیری

دوم :دامنۀ گسيترده و پیچیدگی پیکرسيازی.

فرهنيگ ،دین ،اجتمياع ،تياریخ ،نظيامهيای

سيييوم :تيأثیر نظریيههيای ادراکی کيه مؤیيدِ

سيیاسيی و  ...میپردازد .هرچند مسيألۀ اصيلی

ویژگیهيای بصيييری نقياشيييی اسييييت تيا

برای او ،صيیرورت روح در تاریخ اسيت اما

1. Gotthold Ephraim Lessing
2. F.David Martin
3. Immanuel Kant
4. Arthur Schopenhauer

5. John Dewey
6. Nelson Goodman
7. Susanne Katherina Langer
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بسيييیياری از وجوه این هنر و نسيييبيت آن بيا

مسيألۀ اسياسيی برای هگل ،آشيکارگی

هنرهای دیگر در اندیشيۀ او آشکار میشود.

روح از طریق منازل و به شييیوههای مختلف

وی در پيدیيدارشييينياسيييی روح اشيييياراتِ

اسييت .در پیکرسييازی ،بخشييی از مقصييود

مختصيری به هنر پیکرسيازی در رابطه با بیان

فیلسيييوف برآورده میشيييود« .پیکرسيييازی

امير اليهيی دارد ،امييا در درنگيفيتييارهييای

برای نشييان دادن روح ،دارایِ درسييتترین

زیبيياشييينيياسيييی 1بييه طور مفصييييل بييدان

شييیوه با طبیعت اسييت» (Hegel, 1975:

ميييیپيييردازد(Hegel, 1975: 721-

) .702-703هيگييل در ميورد اسييييتيقيالل

) .788در درنگييفييتييارهييا تييمييرکييز بيير

پیکرسيازی ،دوگانه عمل کرده اسيت .او از

پیکرسيازی کالسيیک یونانی اسيت ولی در

طيرفيی پيیيکيرسييييازی را در نيظييام خيود از

حاشيیۀ آن به پیکرسيازی مصيری و مسيیحی

هنرهای زیبای اصيلی به شيمار میآورد ولی

هم توجيه شييييده اسييييت .او از پیکرههيای

از سيوی دیگر ،این هنر را در سيلسيلهمراتب،

جييانورپیکر هم سيييخن میگویييد ،امييا از

پس از هنر معماری و وابسيتۀ آن میداند .او

پیکرسازیِ گیاهپیکر که سرآ،از پیکرسازی

در پدیدارشييناسييی روح ،هنرها را در ادیان

و پویش روح در دین و هنر اسييت ،سييخنی

مختلف ،نه از منظر زیباشيناسی بلکه محملی

به میان نمیآورد ،با اینحال اشيارات موجز

برای پيدیيداری امر الهی میدانيد .هگيل از

او در پدیدارشييناسييی ما را به این سييرآ،از

سيييسیيدهدم تياریخ کيه پیراسيييتيه از اسيييطوره

رهينيميون ميیکينييد .هيگييل ،تيعيریيفيی از

نیسيت ،سيیر تطور ادیان را از طریق صيناعتِ

پیکرسييازی به دسييت داد که جهت خاص

آنيان بررسيييی میکنيد .برخی از ادیيان مياننيد

دارد« .پیکرسييازی معجزۀ روح اسييت که به

دین زرتشيييتی و یهودیيت بيه خياطر نگرش

خود تصييوری از خویشييتن در چیز صييرفاً

ویژه به امر الهی ،نتوانسيتند و نخواسيتند امر

مادّی میدهد .بنابراین روح این چیز بیرونی

الهی را در ریخيت پیکره مجسيييم کننيد ،اميا

که برای خود در آن حضور دارد و صورت

ادیان هندی ،مصييریان ،یونانیان و مسييیحیان

منياسييييب حیياتِ درونی ویژهاش را در آن

از هنر پیکرسيييازی برای بیيان امر الهی بهره

تشيييييخيييیيييص ميييیدهيييد ،بييه وجيييود

بردند .پیکرسازی باید امر الهی را در فضای

میآورد»).(Hegel, 1975: 710

جاودانگی ،واالیی ،بیزمانی ،سکون ،بدون
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تشييخص سييوبژکتیو و سييازگاری اعمال و

خود اسييييت ،میتوانيد بيدون حیيات ذهنی

موقعیتها نشان دهد .بنابراین امور عارضی،

درونی ،آنگونه که باید باشييد ،برونهشييته

اتفياقی و گيارا را نبيایيد انتخياب کنيد ،زیرا

شييود و با تمامیّتِ فضييا ارتبا برقرار کند.

روح در عینیّيت خود در این جهيان متغیر و

بههمین دلیل ،هنر پیکرسيييازی باید بهعنوان

نياپيایيدارِ جزئیيات کيه بيا ذهنیتی آشيييکيار

اُبيژه ،از ميحيتيوایِ اُبيژکيتيیيوِ روح ،تينيهييا آن

میشيييود و چونان فردیت به خاطر میآید،

وجهی را بگیرد کيه میتوانيد در چیز بیرونی

وارد نمیشود).(Hegel, 1975: 712

و جسيييمانی تجلی یابد (Hegel, 1975:

امير اليهيی ،بيرای آنکييه تيجيلّيی یييابييد،

)« .713از نظر هگل ،هنر پیکرسييازی فقط

احتیياج دارد کيه از طریق عینیيت ،خود را از

شييامل تراشييیدن یا قالبگیریِ اشييکال سييه

وجيه ذهنیبودن متميایز کنيد .ذاتِ ،یرِ آلی

بعيدی نیسيييت ،بلکيه مبتنی بر آفرینشِ آثيار

روح ،برای پدیدار شدن ،ناگزیر است که با

زیبياسيييت .هگيل معتقيد اسيييت هنر ،دین و

ميادّه آمیختيه شيييود .درك آمیزش روح در

فلسيفه بهعنوان مهمترین راههایی هسيتند که

فلسيييفۀ هگل مسيييتلزمِ فهم عزیمتِ روح و

انسييييانهيا از طریق آن ،خودشييينياسيييی و

مراتب تشيکیکی آن در ادیان اسيت .بخش

خودآگاهیشيان را صورتبندی میکنند .در

قيابيل توجهی از این پویشِ روح در ادیيان از

نيتيیيجييه ،هييدف اصيييليی هينير ،تيزئيیين ميحييل

طریق هنر پیکرسيازی بیان میشيود .اسيتقالل

سيييکونيت ،ارتقياء اخالقی و اصيييالحيات

کم و بیشِ پیکرسيييازی از معمياری کيه بيه

سيیاسيی نیسيت ،بلکه به یادآوردن این اسيت

شي يدّت تحتِ تأثیر قانون جاذبه اسيييت ،را ِه

کييه چييه کسيييييی و یييا چييه چييیييزی

گشيایش روح به خود و شيناسياییِ خویشيتن

هسييتیم») .(Houlgate, 2007: 56اگر

از طریق پیکره است .روح در آ،از در برابرِ

روح را محتوایِ سييربسييتهای تلقی کنیم که

جسيييم قرار دارد ،برای آنکه از خود آگاه

محتاج گشيایش اسيت ،چرایی و چگونگیِ

شيييود ،باید رفعِ امر بیرونی جزءِ اسييياسي يیِ

گشيييایشِ آن محل پرسيييش اسيييت .میل به

حیاتِ درونی آن باشييد .بنابراین امر الهی و

پيدیيداری امر الهی ،نیياز و ضيييرورتی برای

بشيييری بيه م يابيۀ محتوایِ پیکرسييييازی در

وجود داشيتن آن اسيت ،وجود سيربسيته و در

خصيييلت انضيييمامی خودشيييان نشيييان داده

خود اگر عدم نباشد ،همنشین آن است.

میشيييونيد .از این جهيت ،روح عینی کيه در

پيدیيداری روح در طبیعيت وحشيييی،
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نشيان سيرگردانی آن اسيت .در آ،از ،روح

اسيييت ،تصيييویر کند؛ ضيييمن آنکه انتظار

از طييریييق انسييييانِ وحشييييی خييودش را

میرود آنچه کلی اسييت را فردیت بخشييد

بيازمیشييينياسيييد و این خودشييينياسيييی در

تييا نييهتنهييا قييانون انتزاعی ،بلکييه شيييکييل

دسييتسيياختههای انسييانی که وجه دینی و

درآمیخته با آن را از کار در آورد(عبادیان،

آیینی دارد خودش را نشييييان میدهيد کيه

.)81 :1390

بسييیاری از این آثار ،در جهان امروز با دیدِ
اسيتتیکی نگریسيته میشيوند؛ به این دلیل که
این دسيييتسييياختهها ،جزوِ ابزار ضيييروریِ
زندگی نیستند که امکان بقا را تسهیل کنند.
اگر یييک تیروکمييان یييا تنپوش بييه کييار
میآیيد ،فالن توتمِ قبیليه ،فالن پیکرۀ خيدا به
هیچ کياری نمیآیيد .این پیکرههيا ميا را بيه
ورایِ نیيازهيای زیسيييتی میکشيييانيد ،اینهيا
اصالً نیاز ما نیستند ،نیاز روح هستند .ریخت
و صيييورت پیکره که حامل بیان امر الهی و
به نوعی محتوای آن اسيت ،صيناعت انسيانی
نيیسييييت .بييهعينيوان مي ييال :یييک ميعيبييد یييا
پرسييتشگاه که نخسييتینبار سيياخته شييده
است ،رونگاشت از چیزی در طبیعت نیست
ولی سيينخ اصييلی پیکره در ریخت انسييانی
داده شيده اسيت ،ابداع انسيان نیسيت ،چون
ریختِ انسانی متعلق به طبیعت است« .هیئت
انسيييانی بيهعنوان تجلی روح در دسيييترن
هنرمند نهاده شييده اسييت»(عبادیان:1390 ،
 .)81پیکرهسيياز موظف اسييت آنچه را که
در شيکل انسيانی ماندگار ،کلی و قانونمند

 .2اینهمانی امر الهی و روح مطلق

در متن پييدیييدارشييينيياسيييی روح میتوان
اشييارههایی مبنی بر اینهمانی روح مطلق و
امر الهی یيافيت؛ ولی در برخی متون ،گميان
نمیرود هگل این دو را یکی پنداشيته باشد.
موضع هگل دربارۀ این پرسش که آیا روح
مطلق و امر الهی یکی هستند یا خیر ،صریح
نیسييت .عالوه بر این یادآوری میکنیم ،امر
الهی و دین نیز در فلسيفۀ هگل یکی نیسيتند
امّيا در فلسيييفيۀ دین و پژوهشهيای هگيل
دربيارۀ دین ،بیيان امر الهی در قياليب دین
صييورت گرفته اسييت .پرسييش از امر الهی،
پرسييش از امر دینی نیسييت بلکه پرسييش از
اميری "جيهييانيی" و اميکييان وجيود "خييدا"
اسييييت(توشييييار -لوکسيييروا.)71 :1397 ،
بنابراین امر الهی و دین ،اینهمان نیسيتند امّا
یکی از راههييای مؤثر بیييان امر الهی برای
هگيل دین اسييييت و دو راه دیگرِ بیيان امر
الهی یعنی هنر و فلسيفه نیز هر کدام سيهمی
مهم و البتيه نياهمسييينيگ دارنيد .بيا اینحيال
درك درسيت و ژرف فلسيفۀ هگل در گروِ
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فيهيميیييدن ميفيهيوم امير اليهيی در دیيياليکيتيیييک

و هم نه .موضييع هگل در قبال امر الهی نیز،

اسييت .در مراحلی از پدیداریِ روح ،هنر و

موضييع رفعی 4اسييت .هگل امر الهی را رفع

دین از هم جدا نیستند.

میکنييد و برای بیييان آن ،از سيييطح دین

یکی از مهمترین مسيييائيل در عزیميتِ

ایجابی برگاشيته و آن را در سيطح فلسيفی

روح ،چيگيونيگيی نسيييبييت یييافيتينِ امير اليهيیِ

برمینشيياند .در نظام فلسييفی هگل میتوان،

بیکرانيه بيا امور انسيييانیِ کرانمنيد اسيييت.

امر الهی را در سياحتی وسيیعتر و فرا تر از

ادوار تياریخی کيه هگيل معیّن میکنيد ،چيه

ادیان پایرفت که عالوه بر سياحت دینی در

سييه دورۀ تحول هنر ،1چه سييه دورۀ تحول

دو گسيترۀ هنر و فلسيفه نیز حاضير اسيت و

دین 2و ،ایت آن یعنی فلسييفه و به پیوسييت

کم و بیش شدن حضور آن ،برسازندۀ روح

آنهيا نظيامهيای اجتمياعی برسييياختيه از تيأثیر

دوران اسييت .این سييخن بدان معناسييت که

آنها نمیتوانسيت بیرون از گسيترۀ امر الهی

هير دوره ،ميميکين اسييييت در تيحيقيق اواميرِ

و روح ،وجود داشيته باشيند (Eagleton,

الهی(روح مطلق) ،نياکيام بميانيد ،حتی اگر بيا

) .1990: 149چيينييانکييه از اشييييارات

نياکيامی خود نقشيييی در پیروزی نهيایی آن

ایگلتون 3برمیآیيد" :امر واقعی" مؤیيد "امر

داشيته باشيد .در واقع چنین اسيتنبا میشيود

عقالنی" اسيت؛ یعنی اگر نظام فلسيفی هگل

کييه امر الهی همیشييييه در یييک موقعیييت

بخواهيد بر امر مطلق اسيييتوار بياشيييد ،بيایيد

تيياریيخيی قيرار دارد (Eagleton,1990:

خصييلتی عملی داشييته باشييد ،زیرا ذات امر

).149

مطلق(امر الهی) در پی تحققِ مداومِ خویش
در جهيان اسييييت (Eagleton, 1990:
).148
اکنون به پرسيش آ،ازین برمیگردیم:
آیا امر الهی ،روح ،امر مطلق در نظام فلسفی
هگل اینهمان هستند؟ پاسخ هم آری است

 .3خدا در فلسفۀ هگل
یکی از مباح« اسيياسييی و محل مناقشييه در
فلسيييفيۀ هگيل ،مسيييألۀ خداسيييت .چنيانکه
هگيلگرایيان را بر اسيييان مواجهيهای کيه بيا
این موضيوع داشيتهاند ،به هگلیهای راسيت
و چييت تقسيييیم کردهانييد .بييههمین دلیييل

 .1هنر نمادین ،کالسیک ،رُمانتیک.

 :Aufhebung .4به معنای رفعکردن است و مراد از این

 .2دین طبیعی ،دین زیباییِ یونانی ،دین آشکار.

واژه نابود کردن ،محو کردن و در عین حال حفظ و

3. Terry Eagleton

نگهداشتن است).(Inwood,1999:283
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مباح« فلسفی و کالمی زیادی پیرامون این

متفياوت اسيييت(اردبیلی .)6 :1397 ،خيدای

موضيوع شيکل گرفته اسيت .طبیعتاً رویکرد

فلسيفۀ هگل همان خدای دین مسيیح نیسيت،

این مقياليه در راسيييتيای انيدیشيييۀ هگلیهيای

بلکه خدایِ "دینِ" هگل چیزی نیسييت جز

خيدابياور و متيألهی مياننيد "لویر" اسيييت .هر

"ایيدۀ منطقی"ای کيه "روح مطلق" درك

چنييد این الهيیييات فرا دامن را نبييایييد در

میکند ،و "مطلق" بیانگر ضيرورتِ منطقی

تنگنيای الهیيات دین آشيييکيار 1گنجيانيد .امر

اسييييت نييه چیزی بیش از آن« .از لحيياظ

الهی ،خيدا و دین ،از ارکيان بنیيادی پژوهش

مسيیحیت ،الهوت در بشير تجسيم پیدا کرده

حاضر هستند ،زیرا میخواهیم بیان امر الهی

یيعينيی در وجيودی ،يیير از خيود کييه کيليم يۀ

را از طيریيق تيجسيييم سييييهبُيعييدی در هينير

) (Verbe-Logosبياشيييد ظهور و تجلی

پیکرسيازیِ گیاهپیکر در دین طبیعی بررسيی

ميیکينييد»(داوری اردکييانيی.)217 :1374 ،

کنیم.

"کلمه" یا لوگوسييی که هگل خدا را با آن
بيه نظر میآیيد توجيه هگيل بيه ادیيان

یکی میگیرد ،کلمۀ [انجیلِ] یوحنا نیسييت،

مختلف در حکم مقيدميهای برای بیيانِ امرِ

بلکه عقل هگلی اسييت(اردبیلی.)8 :1397 ،

الهی در دین مسيیحیت اسيت .مفهوم سينتی

دریيدا 2در بخش نخسيييت از کتياب دربيارۀ
3

خدای بیکران در دین مسييیحی ،نزد هگل

گرامياتولوژی معتقيد اسييييت کيه هگيل،

معتبر اسيت امّا این خدای بیکران برخالفِ

بيیشييييک تيمييام فيلسييييفييۀ ليوگيون را

خدای مسييیحی ،جوهری فراطبیعی نیسييت

صيورتبندی کرده اسيت .او هسيتیشيناسيی

که جدا از خلقت خود بتواند وجود داشيييته

را بيه ميابيۀ منطق مطلق در نظر گرفيت و هميۀ

بياشيييد .در متن آثيار هگيل ،نيه از "روح در

کرانمنيدیهيای هسيييتی را چونيان حضيييور

مقام خداوند" ،بلکه از "خدا در مقام روح"

گرد آورد .معادشييناسييیِ رسييتاخیز دوبارۀ

سيخن رفته اسيت .با چنین مواجههای میباید

مسييیحی و معادشييناسييی به خود -نزدیکیِ

نخسيت معنای روح از منظر هگل را فهمید،

سييوبژکتیویتۀ بیکران را به حضييور نسييبت

سيييسس معنای امر الهی را مشيييخص کرد و

داد) .(Derrida, 1974: 24-26بيييا

این بيا خوانش کالمی و سييينتیِ خيداونيد

ایيينحييال ،هييگييل در دوران پييخييتييگييی

1. Revealed religion
2. Jacques Derrida

3. Of Grammatology
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اندیشييهاش ،عقل و لوگونِ برآمده از عالم

ناپدید میسيازد .ادعای هگل این اسيت که

یونيانی را بر اریکيۀ الهی مینشيييانيد .هرچنيد

چينيیين آميوزهای را " انيکييار ،يیيرِ خييدا"

این نظر هم در نزد هگلشييناسييان خالی از

بخوانیم ،بدین معنا که ناپدیدشدن کرانمند

مناقشيييه نیسيييت .هگل به صيييراحت اظهار

در بيیکيران اسييييت» (Beiser, 2005:

مييیدارد :خييدا بييدون جييهييان ،خييدا

) .143-144بنابراین تمامیتِ هنر و دین را

نیست).(Beiser, 2005:142-143

میتوان بيه معنی عيام" ،نميادین" توصيييیف

از منظر هگيل ،خيداونيد هنگيامی کيه

کرد.

کرانمنيد میشيييود ،در طبیعيت و تياریخ،

تأکید هگل بر سيييوبژکتیویسيييم برای

دارایِ پیکر میشيود .با اینحال تنآوردگیِ

ایجياد پیوندی محکم بین عقالنیيت فلسيييفی

خداوند نباید سبب تقلیل آن به پیکر صرف

وی و باورهای دینی مسييیحی اسييت« .هگل

گيردد .بييا وجيود ایين ،امير بيیکيران چيون

نمیگویيد کيه واقعیيت خيدا را میتوان از

سيرآ،از و ورایِ تنآوردگی خویش اسيت،

مفهوم خيدا در ذهنی کرانمنيد دریيافيت،

چیزی بیش از آن است (Beiser, 2005:

بلکيه او معتقيد اسييييت کيه تنهيا واقعیيت

) .143این سييخنان ،ما را به سييمت مفهوم

خيداسييييت کيه درك خيدا را برای ذهن

وحيدت وجود هيدایيت میکنيد کيه برخی

کرانمنيد ممکن میسيييازد؛ اگر خدا واقعی

آن را بيا خيدانيابياوری یکی گرفتيهانيد .گویی

نبود، ،یر قيابيل درك میبود یيا بيه سيييخنی

هگيل ،عبيارت منتسييييب بيه تيالس را پیشِ

درسييتتر ،اسيياسيياً درك کردنش ممکن

چشييم داشييته اسييت که میگوید« :همهچیز

نمیبود») .(Lauer, 1982: 252خيدای

سيرشيار از خداسيت» .هگل آموزۀ تالس را

هگل عقالنی اسيت و اقانیم سيهگانۀ مسيیحی

در صيييورتبنيدی تيازهای ارائيه میدهيد کيه

را از منظر فلسيييفی تبیین میکنيد .بيه دیگر

منيافياتی بيا ت لیي« مسيييیحی نيدارد« .اعتقياد بيه

سيييخين ،خييدای مسيييیيحيی(پييدر) کييه در

وحيدت وجود ،بيدان معنياسيييت کيه خيداوند

خود(فیالنفسه) است ،از طریق مسیح(پسر)،

ذات تميام چیزهياسيييت ،چیزهيایی کيه خود

تنآور شييييده و بيه خود آگياه میشيييود،

تنهيا نمودهيای خيداونيدنيد .اعتقياد بيه وحيدت

میشيناسيد و میل به شيناخته شيدن دارد ،پس

وجود ،بيه جيای آنکيه چیزهيای کرانمنيد را

از آن تنيانگی را ترك میکنيد سيييسس در

الهی سيييازد ،آن چیزهيا را در میيان الوهیيت

میان مؤمنان به شيکل متک ر و بدون تن دوام
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خواهيد آورد .اینجياسيييت کيه اقنوم سيييوم

چشيمپوشيی از سيوبژکتیویسيم ،نبوغ ،الهام،

یعنی روحالقيدُن ،تجلی مییيابيد .در اقنوم

تجربه ،مهارت و دیگر شياخصيههای هنرمند

سيوم ،عقالنیت دینی هگلی به منتهای تعالی

اسيت .به اعتقاد هگل آنچه خدا در طبیعت

خود میرسيييد .بيههمین دلیيل پس از عروج

آفریده ،بخشيی از فرآیند آفرینش اسيت که

پسير و ترِك تن ،دیگر روح پایرای معجزه

تکامل روح در آن آشييکار نمیشييود و در

نیسييييت .هنگييامیکييه دین عقالنی گردد،

روند آفرینش طبیعی ،روح چنانکه شيایسيته

دیگر هیچ جيایی برای بياور بيه معجزه بياقی

اسييت در سييیر تکامل قرار نمیگیرد .بخش

نمیميانيد») .(Beiser, 2005: 151این

دیگر از فرایند آفرینش الهی از طریق انسان

روند تنیافتگی ،سييرآ،ازی دارد و آن جدا

و بيا واسيييطيۀ او انجيام میگیرد .اهمیّيت این

شيدن روح از خود و فرود آمدن به نخسيتین

بخش از آفرینش ،در آن اسييت که روح از

منزل یعنی دین نوری ایرانیان اسيت و سيسس

طریق انسيييان در مسيييیر تکياميل خود قرار

در دین گیيياهی عینیييت مییييابييد .در دین

میگیرد .به اعتقاد هگل ،این فرا درسيت

گیاهی ،روح با "کار" و "کنش" میخواهد

نیسيييت کيه خيداونيد فقط و فقط بيا تکیيه بر

خود را از طبیعت متمایز کند.

الوهیّتِ خویش و بدون مشيييارکتِ انسيييان

اميا نکتيۀ پيایيانی این بخش ،پرسيييشيييی

میآفریند .میتوان باور داشييت که خداوند

اسييييت :آیيا کيارهيای هنری و در اینجيا

از طریق هنرمند نیز در کار آفرینش اسييت؛

پيیيکيرسييييازیِ گيیيياهيی را ميیتيوان ميخيليوق

بيههمین دلیيل از نظر هگيل ،آنچيه هنرمنيد

روح(خداوند) دانسيت؟ این پرسيش در پی

میآفرینيد ،بهتر از آن چیزی اسييييت کيه

ارتبيا انسيييان و خيدا و چگونگی نسيييبيت

بييييهطييييور طييييبييييیييييعييييی خييييلييييق

کرانمند و بیکران مطرح میشيود .اگر دو

میشود).(Kockelmans, 1985: 39

طرف معادلۀ پدیداری مطلق ،انسييان و خدا
هسيييتنيد کيه هر یيک ضيييرورتياً برای نیيل بيه
خودآگياهی بيه یکيدیگر نیيازمنيدنيد ،پس
میتوان فعييل هنيرمنييد را نتيیيجييۀ فيياعليیّ يتِ
خيداونيد (روح) دانسيييت؟ بسيييیياری بر این
بياورنيد کيه انتسييياب کيار هنری ،بيه معنيای

 .4بیان امر الهی در دین طبییی و نسیبت آن
با پیشاهنر

دین در سيييیر دیيالکتیکی خود از توانهيای
مختلف روح مياننيد آگياهی ،خودآگياهی،
عييقييل و  ...بييهييره مييیبييرد؛ هييمييانييا دیيين
وحيدتبخش این صيييور اسيييت« .آگياهی،
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خودآگياهی ،عقيل و روح صيييور مختلف

خيویيش ،در ریيخ يتِ دیين ،چيیيزی چيونييان

علم به مطلق هسيتند .هرچند "هسيتی مطلق"

آفریيدگيار طبیعيت نيدارد .بلکيه آنچیزی کيه

از خييویشيييييتيين در ایيين صيييييور آگيياه

از این صييیرورت نصييیبش میشييود ،همان

نیسيييت»(فینيدلی-کوژو .)213 :1393 ،این

ریختهایش بهعنوان روح هسييتند که همه

توانها در انطباق با یقین حسييی هسييتند که

باهم برسازندۀ کلیّتِ پدیداری آنند ،و خود

میسييير
پيدیيداری امر الهی از طریق هنر را ّ

این صیرورت هم ،به هستی آمدن کامل آن

میکننيد .در مرحليۀ آ،يازین دین یعنی دین

از خالل چشيييمانيداز فردانی یيا از خالل بيه

طيبيیيعيی ،تيعيیّينپييایيری ميطيليق از طيریيق یيقيیين

هسيييتی در آميدن نياکيام اسيييت» (Hegel,

حسيييی ممکن میشيييود .عینیيتیيافتن یقین

) .2018: 395-396از این سيخنان چنین

حسيييی ،در واقع سيييرآ،ييازِ عینیييتیييافتن

برمیآید ،روح مادامی که در خود اسيييت،

خيدایگيان و بنيدگی 1اسييييت کيه در این

بيه عيدم مياننيد اسييييت و هنگيامی کيه برون

عینیيتیيافتگی ،آگياهی حياصيييل میشيييود.

خویش میشيييود ،در مسيييیر حرکيت خود

«هگيل بيا آ،ياز کردن از "دین طبیعی" در

برسييياختيه میشيييود ،تکياميل مییيابيد و در

پی آن اسيييت کيه دین را در سيييادهترین و

نهيایيت بيه انتزاع میرسيييد .از این منظر دین

"بیواسيطهترین" صيورت آن بررسيی کند،

طبیعی و به موازاتِ آن ،پیشيياهنر در فلسييفۀ

از آنجيا کيه هیچ شيييکيافی بین انسييييان و

هگيل توجیيهپيایر میشيييود .دین گیياهيان و

طبیعيت وجود نيدارد و بنيابراین جيایی کيه

گيلهيا در سيييرآ،يازِ رونيدِ روح قرار دارد.

خود طبیعت الوهی شيده اسيت ،نخسيت در

نخسيتین پیکرههای گیاهی سيرآ،از عزیمتِ

ریخيتِ نور و سيييسس در ریخيتِ گیياهيان و

امر الهیِ تنیافته است.

حيیيوانييات سييييبييب پييدیييداری امير اليهيی
میشود»).(Stern, 2002: 185

هگل در پدیدارشييناسييی روح ،رابطۀ
سيه صيورت دین را با آگاهی و خودآگاهی

هگيل معتقيد اسييييت« :اتحياد روح بيا

ایينگيونييه تيبيیيیين ميیکينييد« :نيخسييييتيیين

خودش بنیياد آگياهی اسيييت کيه درون آن،

برونهشيييتگیِ روح ،همانا خود مفهوم دین

آگاهی داده نشده است .بدینگونه روحِ در

اسيييت یا دین چونان ضيييرورت و بنابراین،

خود(نياگشيييوده) در خودآگياهیِ خيالص

دین طبیعی اسيييت .در این دین ،روح خود

1. Mastership and Servitude
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را بيه م يابيۀ اُبژه در یيک ریخيت طبیعی یيا

میشييود و در عالم مادّی متجلی میشييود.

ضييروری میشييناسييد .به هر روی ،دومین

این صييورتِ بیصييورت ،نور فراگیر اسييت

برونهشيييتگیِ نياگزیرِ روح ،آن اسيييت کيه

کيه در مواجهيه بيا تياریکی قرار دارد« .در

روح خود را در ریختِ طبیعی دادهشييده یا

دیين نيوری ،نيور را نيیيروی آفيریينيشگيری

خوددانسييتگی طبیعی رفعشييده میشييناسييد.

قلميداد میکننيد کيه جهيان را از تياریکی

این دومی ،دین هنری 1اسييييت ،زیرا ،این

بیرون میآورد و بيدین دلیيل مورد تکریم و

ریخت ،آنچنان به حد صيورت خود ترفیع

سيييتيایش فرد قرار میگیرد .این نیروی نور

یيافتيه اسييييت کيه آگياهی در اُبژۀ خویش،

فاقدِ هرگونه تعیّن مادی اسيت و در مقایسيه

شيييهودکننيدۀ خویش یيا خود اسييييت .در

بيا جهيان ميادّی ،بيدون پیکر ميادّی پيدیيدار

نهيایيت ،سيييومین برونهشيييتگی ،رفعکننيدۀ

میشود») .(Stern, 2002: 185روح در

ویژگی یکجانبۀ دو واقعیت پیشيین اسيت.

تکاپوی دسيييتیابی به خودآگاهی اسيييت؛

خود بيه هميان مقيدار داده شيييده اسيييت کيه

باید خود را از طریق خود بازشييناسييد .این

دادهشييدگی ،خود اسييت .اگر در نخسييتین،

ذات قوامیيافتيه نهيایتياً میبيایسيييت در صيييور

روح در ریيخ يتِ آگيياهيی قيرار دارد و در

گونياگون بشيييری متجلی شيييود .در مرحليۀ

دومی ،در ریختِ خودآگاهی ،در سييومی،

بعيد ،اداميۀ حیيات روح در دین هنيدو در

ریخت ،اتحاد هردو اسيييت .اینجا هسيييتی

قالب ارواح گیاهی و جانوری اسييت .روح،

روح ،ریختی در خود و برای خود دارد و

خویشيييتن را در صيييورتهای گیاه پاك و

از آنجا که بدینسييان آنگونه که در خود

سيييسس حیوان درّنييدۀ وحشيييی مییييابييد.

و بيرای خيود 2ميینيمييایييد ،ایين دیيگير دیينِ

اینجياسيييت کيه امر الهی ،از طریق آگياهی

آشکار است»).(Hegel, 2018: 396

دینی در ریختِ گیاهان و حیوانات ،خود را

دین ایرانی ،طلیعييۀ آگيياهی روح بييه

نشييييان میدهييد .خييدای يان در حیوانييات،

خویشيييتن از طریق یقین حسيييی اسيييت که

ابتيداییترین وجيهِ خودبودگی را در ریخيت

میبایسيت صيورتی خارجی بیابد .هگل دین

جن يگِ خييدایييان حیوانگون بييا یکييدیگر

ایرانی را سيرآ،از سيیر امر مطلق میداند که

آشيييکيار میکننيد کيه نمودارِ پیکيار قبيایيل

روح برای نخسيييتيیين بييار از خود بیگييانييه

برای اسييتیال بر طرف مقابل اسييت .سييسس

1. Religion of art

2. In and for it self
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روح بيه جياميۀ دیگری در میآیيد کيه در آن

بيیتيحيرکيی وجيود و نيياتيوانيی فيردیّ يتِ

تصييييور افييراد از خييدا و گيياار آنييان از

شيييهودکننيده ،جيای خود را بيه ،برای خود

جنگجویان به کشياورزان را نشيان میدهد،

بودنی ویرانکننيده میبخشييييد» (Hegel,

یعنی کسييانی که خود را از طریق کارشييان

).2018: 400

در نسيييبيت بيا امر الهی میبیننيد (Stern,
).2002: 185

ادراك حسيی ،ایجاد ارتبا بین روح مطلق

 .5بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی

هگل در فصيلِ دین طبیعی از پدیدارشيناسيی
روح ،بخشِ بسيييیيار کوتياهی(حيدودِ یيک
صفحه) را به دین "گیاه و جانور" اختصاص

داده اسييت .در دین گیاه و جانور ،امر الهی
بسيیط که هنوز بیصيورت اسيت ،خود را در
صيورتهای گوناگون نشيان میدهد؛ از این
طریق امر مطلق به صيورت روح در بیشيمار
ارواح توانيا و نياتوان ،دارا و نيادار ،پراکنيده
ميييييیشييييييييود.

بييهواقيع هيميراه کيردن امير انيتيزاعيی بييا

ایييييين

وحيييييدت

وجود(1همييهخييداانگيياری) کييه قراریييافتن
مسييييالمييتآمیز جوهرهيای بنیييادی ارواح
اسييييت ،تبيدیيل بيه پیکياری در درون خود
میشيود« .معصيومیت دین گلها که در آن
بيازنمياییِ خودِ عياری از خود اسيييت ،جيای
خود را بيه جيدیّيتِ حیيات درگیر پیکيار ،بيه
گينيياهکييار بيودن دیين جييانيوران ميیدهييد؛

1. Pantheism

و روح عینی اسييت .روح عینی ،پراکندگی
در عینِ وحدتِ روح مطلق اسيييت .در دین
جانوری ،پیکياری رقم میخورد که در دین
گیاهی و ماهب گلها وجود نداشيييت و یا
دسيتِکم آشيکار نبود .در دین گیاهی اگر
پیکاری به شيکل رفعی وجود داشيته باشيد،
یک پیکار درونی است که در آن چیزی از
ميیييان ميیرود و چيیيز دیيگيری جييای آن را
میگیرد ،ضيمن آنکه ،آنچیز پیشيین نیز به
نوعی هست و از خالل یک تکاپوی درونی
از قوه بيه فعيل میرسيييد .2برای م يال :یيک
تکياپوی درونذاتی که از دانه تا میوه وجود
دارد ،چنيدان بيا عيالم بیرونی سييير و کياری
ندارد .هر مرحلۀ رشييدِ گیاه از بار گرفته تا
جوانيه و گيل و برعکس ،مرحليۀ پیشيييین را
نفی و نابود میکند .امّا مرحلۀ پسييین ،بدونِ
مرحلۀ پیشيييین آشيييکار نتواند شيييد .توالیِ
ظواهر کيه گیياه را پيدیيد میآورد ،توالی
 .2چیزی شبیه به حرکت جوهری که مالصدرا در
فلسفۀ اسالمی مطرح میکند.

بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی / ...محبوبه اکبری ناصری ،شمسالملوک مصطفوی ،شهال اسالمی

97

نابودشييدنها هم هسييت .در فلسييفۀ هگل،

درخت تشييخیص نمیدهد» (Houlgate,

واقعیيت گیياه بيهصيييورت فراینيدی عرضيييه

).2013: 32

میشيود که مراحل پسيین ،مراحل پیشيین را

هگيل در درنگفتيار زیبياشييينياسيييی،

نابود میکند .با اینحال ،کلیّتِ فرایند است

اشيارۀ سرراستی به پیکرسازی گیاهی ندارد.

که "مفهوم" گیاه را تشيکیل میدهد و هیچ

این پیکرههيای بيهشيييدت سييياده ،بيدوی و

مرحليهای بيارزتر از ميابقی مراحيل نیسيييت.

انتزاعی ،عميدتياً متعلق بيه هنر پیشييياتياریخنيد

هميۀ مراحيل بيایيد بياشييينيد تيا مياهیّيتِ تکياملیِ

کيه هگيل چنيدان اعتنيایی بيه آنهيا نيدارد و

واقعیت شيييکل بگیرد (Bowie, 2003:

آنجيایی کيه بيه پیکرههيای گیياهی گوشيييۀ

).149- 150

چشيييمی دارد ،آنها را بهعنوان موضيييوعی

با اسييتناد به متن پدیدارشييناسييی روح،

فرعی در نظر گرفتيه اسييييت .برای نمونيه،

پيدیيدارشييييدن پیکرهيای گیياهی در یقین

هنگامی که او در هنر پیکرسييازی از ابزار و

حسيييی و دین طبیعی ،نياشيييی از کشيييف

زینيتِ خيدایيان یونيانی سيييخن میگویيد ،از

خيویشيييتين امير ميطيليق بييهعينيوان اُبيژۀ مينيفيرد

گیياهان ،گلها و میوهها بهعنوان زینيتِ آنان

نیسييييت .در این مرحليه ،تصيييور آدمی از

در هنر پیکرسييييازی یياد میکنيد .هگيل از

بيازتياب روح در چیزهيایی کيه بر روی آنهيا

پیکرۀ باکون 2با چوبدسيييتی در دسيييت،

کار میکند ،روشيين نیسييت .او تنها متوجه

سييييخين بييه ميیييان ميیآورد کييه بير سيييير

شييده اسييت ،چیزی هسييت ،چیزی "بینام"

چوبدسيتی ،میوۀ درختِ کاج قرار دارد و

در دین طبیعی کيه اکنون ميا از آن بيا عنوان

شياخۀ انگور به دَورِ آن پیچیده اسيت .عالوه

"امر الهی" یياد میکنیم .در دین طبیعی کيه

بر آن ،تاج گلی که "باکون" بر سير دارد،

دقیقۀ "یقین حسيی" اسيت ،اگرچه امر مطلق

ملهم از برگ درخيت ،يار اسيييت؛ تيا او را

هولگیت1

بهعنوان فاتحِ از شييرق(هند) برگشييته نشييان

معتقد اسيت[« :یقین حسيی] همچنان اُبژهاش

دهيد)(Hegel, 1975: 753؛ یيا هنگيامِ

را بيه روشييينی بيهعنوان یيک خيانيه یيا یيک

بح« از مواد و مصيالح برای سياخت پیکره

1. Stephen Houlgate
 .2دیونیسون یا دیونیزون ) (Διόνυσοςنام

بیشتر با نام باکخون ) (Βάκχοςیا باکون

به کشيف اُبژه نایل آمده اسيت امّا

ایزدی در اساطیر یونان ،که رومیها این خدا را

) (Bakchosمینامیدند.
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میگویيد« :یکی از کهنترین انواع موادی

اسيت ،در ادیان مختلف بهصيورت رفعشيده

کيه پیکرسيييازان بيا آن ،شيييميایيل خيدایيان را

دوام آورده و حضور دارد.

میسياختند ،چوب بود .تکهچوبی که بر سيرِ

پيیيکيرنيگيياری گيیيياهيی و گييلهييا در

آنَ ،کلّيهای قرار داده شيييده؛ این سيييرآ،ياز

ستونها و تزییناتِ معابد شرقی وجود داشته

بود») .(Hegel, 1975: 772این اشييارۀ

اسييييت« .سييييتيون بييهعينيوان عينصييييری

هگل از نظر ما اهمیّتِ بسیار دارد .تکّهچوبی

حميایيتکننيده ،مياننيد تنيۀ یيک درخيت از

کيه هگيل از آن یياد میکنيد ،در واقع تنيۀ

جيييهيييان طيييبيييیيييعيييی گسييييييتيييرش

درختی سييييالخورده اسييييت کيه ابتيدا در

مییيابيد») .(Michelet, 2006: 57اوج

معماری بهعنوان ستون از آن استفاده میشد

سيييتيونهييای "گيیيياهپيیيکير" را ميیتيوان در

و سييسس امکانِ برآمدن چهرۀ بشييری از آن

سيييتونهای قُرنطی با آرایشِ برگ کنگری

میسيّ ر شيد .اشيارۀ دیگر ،دربارۀ پیکرسيازی

در معمياری کالسيييیيک یونيانی دیيد کيه

مصيييری اسيييت کيه این پیکرههيا تميام دور

میتوان آنها را پیکرسيازی گیاهپیکر نامید.

نیسييتند ،بلکه پشييتشييان به سييتونها متکی

هرچند ستون در جهان ،رب به اندازۀ ستون

اسيت) (Hegel, 1975: 782و سيتونها

در جهيان شيييرق ،نبياتی نیسييييت .پیش از

بیگميان اولین پیکرههيایی بودنيد کيه روحِ

معماری کالسييیک و سييتونهای مربو به

نههنوز آزاد ،از سير سيادگی صورت با آنها

آن ،در جهان ،رب ستونهایی وجود دارند

آشينا شيده اسيت .در پیکرسيازیِ مسيیحی نیز

که بهطور مسيتقیم مانند درختان از زمین سير

تکیهگا ِه مسيييیح ،صيييلیبی اسيييت که از آن

برآوردهاند و پایهسييتون ندارند .سييتونهای

آویخته شييده اسييت .در واقع وجود صييیلب

اتييروریييایييی و تييوسيييييکييانييی از ایيين

بيهعنوانِ سيييتونِ گیياهپیکر در پيایيان هنر،

دسيييتييهانييد).(Michelet, 2006: 58

حیرتآور اسييت .گویی آ،از پدیداری امر

سيييتونهييای معميياری یونييانی را(شييييامييل

الهیِ تنیافته که همان سييتونهای گیاهپیکر

سيتونهای دوریکی ،ایونیایی و قُرنطی) ،1به

 .1عالوه بر سه گونه ستون یاد شده ،نوعی دیگر

میشود.

زنپیکر

از ستونها در معماری یونانی و مصری وجود دارد

ستونهای نیایشگاه ارختئیون )(Έρέχθειον

که به آنها کاریاتید ) (caryatidبه یونانی

آتن است .ستونهایی که در آن پیکر مردانه

) (Καρυάτιςمیگویند .کاریاتیدها پیکرههای

تراشیده میشد معموالً شکلی تناور و پهلوانی

زنانهای هستند که سقف بر روی دستان آنان حمل

معروفترین

ستونهای
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دلیييل پیکرسييييازی گیيياهپیکر بييه شيييمييار

و این پیکرهها هنوز اسييتقاللی ندارند ،یعنی

میآوریم کييه این سيييتونهييا ملهم از تنييۀ

به معماری الحاق شده و طفیلی آنند.

درختيان و گیياهيان هسيييتنيد (Michelet,
).2006: 58

از مينيظيری دیيگير در ميوقيف دیين در
پييدیييدارشييينياسي يی روح ،میتوان معميياری را

پیکيار بیرونی برای گيلهيا و گیياهيان

پیکرسيازی ،ولآسيا انگاشيت .به اعتقاد "گوردن

قيابيل تصيييور نیسيييت؛ بيه همین سيييبيب در

گراهيام ،1هر بنيایی کيه هيدف از آن فقط تزیین

پیکرسيييازی گیاهی ،معصيييومیت گیاهان و

خالص اسييت و با هدف تحسييین و لاّت بردن

گلها که هگل از آن سيخن میگوید نمود

سيييياخيتييه ميیشيييود ،يتقيریيبي ًا ميیتيوان آن را اثير

مییابد .آنها در مکان ،بیحرکت تجسيييم

پیکرسييازی قلمداد کرد (Graham, 1977:

یيافتيهانيد .آزادیِ روح ،محيدود اسييييت و

) .133در ميرحيلييۀ دیين طيبيیيعيی کييه قيریين هينير

ميادامیکيه پویش و پیکياری در پیشِ روی

ی
سيييمبولیيک اسيييت ،معمياری دینی ،یعنی بنيا ِ

روح نبياشيييد ،مرتکيب گنياهی نمیشيييود.

زیگوراتهييا ،معييابييد و مقييابر اهمیييت ویژهای

فراموش نکنیم تميام این رفتيارهيایِ روح نيه

مییابند .بنا به اذعان هگل ،سي ِر خدایان نخسيتین

بهصيورت مسيتقیم ،بلکه به صيورتِ نمادین

از تينييۀ درخيتييان بيرميیآمييد (Hegel, 1975:

بیيان میشيييود .در پیکرههيای گیياهی کيه

) 772و بعدها این کوشييش در پیکرههای دینی

عمدتاً به شکل نقشبرجسته و عنصر تزیینی

اداميه یيافيت .تالش برای بیرون آميد ِن آدمی از

بر روی دیوارها و سيييتونها به کار رفتهاند،

مادّۀ صيلب و سينگین ،در پیکرۀ قدیس متّی 2اثر

هیچ نشييييانی از تکياپو و تقالی روح برای

ميیيکييلآنيژ 3بييه خيوبيی نيمييایيش داده شييييده

برونرفت از عالم معصييومانۀ گیاهی نیسييت

اسيت(جنسين )4 :1379 ،که کوشيش روح برای

داشت و از اینرو اینگونه ستونها را ستون

زنده و آزاد سر برنمیآورد ،به همین سبب اینها

پهلوانپیکر مینامند).(Hersey, 1998: 69

پیکرهای آزادی نیستند .از منظر هگل ،پیکرها،

ستونهایِ زنپیکر و مرد پیکر ،آزادی ندارند و

مانند ستونهای دوقلوی ممنون از آمنحوتتِ سوم

هنوز ویژگیهای ستونهای گیاهپیکر در آنها

در ،رب تبس ،هیچگونه آزادی را به نمایش

باقی مانده است .وابستگی آنها به معماری سبب

نمیگاارند).(Houlgate, 2016: 13

میشود آنها را پدیدههای بندهوار و بردهوار در
نظر بگیریم .حتّی هنگامیکه پیکر انسان بهطور
کامل در هنر یونانی ساخته میشود ،همچنان روح

1. Gordon Graham
2. Saint. Matthew
3. Michelangelo di Lodovico
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آزادی را نمایان میسيازد .با گاشيت زمان ،روح

آنگونيه کيه بيایيد ،معمياری نیسيييت بلکيه اثر

ابتدا تکاپو و پیکار خود را برای آشيکار شيدن از

پیکرسيازی اکسيسرسيیونیسيتی اسيتادانهای اسيت که

طریق پیکرههيای جيانوری و سيييسس پیکرههيای

از درون دیيده میشيييود (Scruton, 1979:

جيانور-انسيييان پی میگیرد .بيا این فرا کيه

) .8این نگرش دربيارۀ بسي يیياری از کلیسييياهيای

ستونهای سنگی ،بخشی از یک اثر معماریاند،

گوتیک و مساجد اسالمی نیز صدق میکند.

گراهيام تيأکیيد میکنيد هنگيامیکيه عملکرد و

در پدیدارشيناسيی روح ،اشياراتی موجز و

کارآمدی یک بنا از چشييمانداز زیباییشييناسيانۀ

مختصييير بيه دین گیياهی وجود دارد .امّيا همین

آن جيدا میشيييود ،دلیيل قيانعکننيدهای داریم کيه

اشيارات مختصر کافی است که متوجه مرحلهای

بین اثر معماری و یک اثر پیکرسيازی ،ولپیکر،

از دین طبیعی از طریق پیکرسيازی گیاهی بشيویم

تييفيياوتييی قييائييل نشييييویييم (Graham,

کيه در واقع انعکيان آگياهی نبياتی امر مطلق در

) .1977:133در اینجا سييتونهای گیاهپیکر،

هسيتی آدمی اسيت و پس از پایان دین طبیعی در

ت پیکرۀ اصييلیاند که از آن بهعنوان
مکمل کل ّی ِ

دین زیبيایی یونيانی و دین وحیيانی اداميه مییيابيد.

معبيد ،مقبره و  ...یياد میکنیم .رونيد اسيييتفياده از

ش منجميد پیکره در فضيييا،
ی توأم بيا پوی ِ
ایسي يتيای ِ

سيييتونهيای گیياهپیکر ،محيدود بيه هنر شيييرقی و

بسيييتيه بيه انيدازۀ آزادی روح ،از دین طبیعی و

یونانی نمیشييود و در معماری دینی مسييیحی و

پیکرههيای گیياهپیکر آ،ياز میشيييود ،در دین

حتی در معمياری ميدرن نیز تيداوم مییيابيد .راجر

هنری یونيانی بيه کميال میرسيييد و نهيایتي ًا این

اسيييکرتون 1در کتياب زیبياشي ينياسيييی معمياری2

پویش ،دیگر بيه وسيييیليۀ پیکرسيييازی تيداومپایر

مینویسييد :کلیسييای کولونیا کوئیل ،3اثر آنتونی

نیسييت و پویش روح به وسييیلۀ تن آدمی در هنر

گيائودی ،4در واقع بيه صيييورت درختی در حيال

تئاتر پی گرفته میشيود .بنابراین ،از منظر هگلی،

رشيييد سييياختيه شيييده کيه تالش دارد سييياختيار

ی هنر پیکرسازی ،در دین یونانی و هنر
پایان ج ّد ِ

مهندسييی خود را پنهان کند .آنچه در حقیقت،

ی آنان اسييت .با این حال پیکرسييازی
آرمانگرا ِ

سيييتونهای پشيييتیبان هسيييتند ،به نظر میآید تنۀ

در دین مسيييیحی اداميه مییيابيد و پیکرههيای

درختان نخل است و محل اتصال به سقف را در

بیشيماری با مضيامین دینی و ماهبی در اقصيی

برگهای خود پنهان میکنند .اسيکرتون دربارۀ

نقيا جهيان سيييياختيه میشيييود و پیکرههيای

ایين اثير خييارقاليعيياده اظيهييار ميیدارد :ایين اثير

گیياهپیکر ،بيهعنوان پیکرۀ فرعی و تزیینی در هنر

1. Roger Scruton
2. Aesthetics of Architecture

3. Church of the Colònia Güell
4. Antoni Gaudi
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پیکرسيييازی و معمياری دوام میآورد .بيه نظر

فياصيييليه بيدون واسيييطيههيای دین جيانوری و

ت يهنير
ميیآیييد ایين يپیيکيرههييای گيیيياهيی و يکلي ّیي ِ

پیکرههای درخورِ آن ،دین جانور-انسيان و

ح ّتيی در شيييکييل تيکييامييلیييافتييۀ
يپیيکيرسييييازی ي

پیکرههيای بسييينيدۀ آن ،دین هنری و بیيان

ت
آن(پیکرسييازی کالسييیک یونانی) ،صييالحی ِ

مينيياسيييبيش ،بيرنيياگيياشيييتينيی اسييييت .در

بایسييتۀ بیا ِن امر الهی را ندارند؛ زیرا شييأن بیان امر

پيدیيدارشييينياسيييیِ روح و درنگفتيارهيای

الهی در دین مسيیحی از طریق لوگون اسيت نه

زیباشيناسيی ،گام نخسيتِ تنیافتگیِ روح در

از طریق بیان تجسمی.

دین گیياهی و ریخيتِ منياسيييبِ نمود و بیيان

نتیجهگیری

آن ،یعنی پیکرههيای گیياهپیکر مورد ،فليت

نخسيييتین گيام در ادیيان طبیعی ،دین نوری

واقع شده است .با اینحال ،تداوم پیکرههای

ایرانیان است که فاقد تجسم و عینیتیافتگی

گیياهی در ادیيان مورد نظر هگيل کيه بيه

اسيت .دومین گامِ ادیان طبیعی ،دین گیاهی

تنیافتگیِ امر الهی اهمیّت میدهند ،نشيييان

اسييييت .در گييام دوم ایين دیين ،اميرِ اليهيیِ

از اهمیّتِ این سيرآ،از دارد .از سيوی دیگر

برونهشيته ،نمود تجسيمی یافته و دارای تنِ

نظيام عقالنیِ فلسيييفيۀ هگيل ،اگر بخواهيد بر

گیياهی میشيييود .برای آنکيه امر الهی در

امر مطلق اسيتوار باشيد ،ناگزیر باید خصيلتِ

وحدتِ وجودِ هگلی ،از طبیعت جدا شييود

عملی داشييته باشييد .پیکرسييازی در شييکل

باید عنصير آشينا برای روح ،با کار و کنش،

صيينعتگرانه یا هنرمندانۀ آن ،بخش مهمی

برسييياختيه شيييود .روح چیزِ زیيادی از خود

از بیيانِ تجسيييمی امر الهی را در ادیيان و در

نمیدانيد؛ بيا انيدکی از آگياهی ،از آگياهیِ

میان هنرها به دوش کشييیده اسييت .در میان

عامِ طبیعی جدا شييده اسييت ،به همین دلیل،

هنرها ،پیکرسييازی ،حتّی شييکل کمالیافتۀ

محصييولش سيياده و خامدسييتانه اسييت .این

آن ،محيدویيتهيای خياص خود را دارد.

آگاهی به بدویترین و سيادهترین صيورت،

جييایی کييه "گفيتِ" لوگون ،جييای بیييان

در ریختِ سييتونهای برافراشييتۀ گیاهپیکر،

تجسيمی را میگیرد ،بیان پیکرسيازی دیگر

خود را نشييان میدهد .نمود تجسييمی که از

کارگر نیست.

دین گیياهی آ،ياز شيييده ،در نگرش هگيل

بيا توجيه بيه یيافتيههيای این پژوهش،

،يایتی دارد، .يایيتِ آن تبیینِ امر الهی در

دربيارۀ پیکرسيييازی گیياهی در چهيارچوبِ

پیکرِ انسييان-خدای مسييیحی اسييت .امّا این

اندیشۀ هگل ،نتایج زیر حاصل شده است:
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ت بیان امر الهی است
پیکرسازی گیاهی ،گا ِم نخس ِ

-

پیکرسييازی در نظام فلسييفی و زیباشييناسييانۀ

ح از خود جدا شده،
که مجسم و تنیافته است .رو ِ

هگيل، ،يایيتگرا اسيييت .یعنی روح بيایيد از

میخواهد از طبیعت نیز متمایز شود ،پس به

"درخود بودن" بیرون بیاید ،تنیافته شيود و

سادهترین پیکره که طبیعی نیست و حاصل کار

به خود بازگردد .با این اوصياف ،پیکرههای

انسان است ،احتیاج پیدا میکند.

گیياهی از آ،ياز تيا پيایيانِ هنر پیکرتراشيييی بيه

ت مستقل،
پیکرسازی گیاهی ،به ندرت بهصور ِ

اشکال تزیینی و حمایتکننده وجود دارند.

امکان بروز یافته است که نشان از عدم استقالل

سييتونِ صييلیب پیکرههای مسييیح مصييلوب،

روح در دین طبیعی دارد .با توجه به ستونهای

همان پیکرههای گیاهی هسيييتند که از آ،از

گیاهپیکر که مانن ِد درختان ،ریشه در خاك دارند،

صييیرورتِ روح ِتنیافته تا بازگشييتِ آن به

در این مرحله از دین طبیعی ،آزادی روح بسیار

خویشيييتن ،حضيييور دارند؛ هرچند بیانِ این

محدود است و به خاط ِر این محدودیت ،امکان

پیکرههيا دیگر نیياز مبرم روح نیسيييت ،زیرا

معصیت برای آن ،ممکن نیست .گناه نخستین،

روح بیيان برتر(لوگون) را یيافتيه اسييييت.

نتیجۀ آگاهی و آزادی است.

پیکرسييازی گیاهی در منازل مختلف حیاتِ

پیکرسازیِ گیاهی اگرچه سهم بهسزایی در

روح در ادیيانی کيه بيایيد خيدا در آن تنیيافتيه

بیان امر الهی ندارد امّا تا اعالمِ پایانِ

باشد رفع میشود و دوام میآورد.

ضرورتِ هنر توسط هگل و حتّی پس از آن
در دوران مدرن تداوم مییابد.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رسااله این مقاله برگرفته از رساااله دکتری نگارنده اول با عنوان تجلی امر الهی در
هنر پیکرتراشی براساس اندیشه هگل» است.
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االهیات دیجیتال و معاد جسمانی

با نگاه انتقادی بر آرای فرانک تیپلر
محمد حسین مرادی نسب  ،1علی شیروانی هرندی

2

،
تاریخ دریافت:

چکیده :شتاب روزافزون علوم رایانهای بهویژه در زمینۀ هوش مصنوعی ،به

1399/9/16

شکلگیری االهیاتی نوپا منجر شد که از آن به االهیات دیجیتال تعبیر میشود.

تاریخ پذیرش:

االهیات دیجیتال با تعاریفی نو از انسان ،روح ،زندگی و نظایر آن ،همۀ پدیدههای

1399/12/12

عالم را از منظر علوم رایانهای بررسی میکند .فرانک تیسلر با ارائۀ نظریۀ نقطۀ اُمگا و

واژگان کلیدی:

تعریفی دیجیتالی از انسان ،به تبیین معاد جسمانی میپردازد و سعی در سازگاری آن
با آموزههای دینی – بهویژه مسیحیت -دارد .این نوشتار با توجه به مبانی نظریۀ نقطۀ

االهیيات دیجیتيال ،اُمگا و تبیین آن ،به معاد جسمانی میپردازد و سسس آن را مورد ارزیابی قرار میدهد.
انسيييانشيينياسييی نتیجه آن که دیدگاه نقطه امگا ،بر مبانی محکمی استوار نیست .مبانی تکینگی فناوری
دیيييجيييیيييتيييال ،با اشکاالت متعددی روبروست و اصل نهایی آنتروپیک علمی نیست .این نظریه  -بر
فيیيزیيکياليیسيييم ،خالف آموزههای مسیحی -دیدگاهی الحادی است و منجر به نتایج و لوازم نادرستی
جياوداينگيی ،ينقيطيۀ مانند نفی قدیم و ازلی بودن خداوند میشود .نقطۀ امگا در توجیه حکمت رستاخیز و
امگا ،فرانک تیسلر .تبیین عالم برز  ،ثواب و عقاب اخروی ناتوان است و دارای تناقضات درونمتنی
است.
DOI: 10.30470/phm.2021.139526.1905
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مقدمه

رفتيارگرایی ،1کيارکردگرایی 2و اینهميانی

با گسيترش اندیشيۀ فیزیکالیسيم در ،رب و

ذهن و مغز 3در همین چيارچوب معنيا پیيدا

نگياه فیزیکی بيه تميام پيدیيدههيای عيالم،

کرد.

بيرخيی انييدیشيييمينييدان بييه تيبيیيیين فيیيزیيکيی

سيیر تحوالت اندیشيۀ فیزیکالیسيتی در

آموزههيای دینی روی آوردنيد؛ از مسيييائيل

همینجا خاتمه نیافت؛ از نیمۀ قرن بیسيتم ،با

عمده و مورد توجه فیزیکالیسيييتها ،توجه

پیدایش رایانه و شکلگیری علوم رایانهای،

بيه حقیقيت انسيييان ،روح ،مرگ و زنيدگی

برخی انيدیشيييمنيدان بيا مشيييياهيدۀ قيدرتِ

پس از آن اسيييت .فیزیکيالیسيييم ،انيدیشيييۀ

محياسيييبياتیِ رایيانيههيا ،بيا این چيالش مواجيه

دوگانهانگارانۀ ،الب در مسیحیت را مردود

شييدند که اسيياسيياً چه تفاوتی بین رایانه و

اعالم کرد و حقیقيت انسييييان را بيه بيدن و

ذهن انسيييان وجود دارد؟ آنان با مشييياهدۀ

ذهن محيدود کرد .در این انيدیشييييه ،روح

توسييعه و رشييد علوم رایانهای ادعا کردند

مجرد جایگاه خود را از دسيييت داد و تمام

که بشيير توانایی سيياخت رایانهای با قابلیت

کارکردهای منتسب به روح ،به ذهن نسبت

ذهن انسيان دارد .این ایده ،هوش مصينوعی

داده شيييييد .پييیييدایييش رویييکييردهييای

( )Artificial intelligenceليييقيييب

 .1رفتارگرایی ( (Philosophical behaviourismبرای

کیفیت ذاتی و درونی ندارد ،بلکه باید به کارکرد این حالت

نفس یا روح ،واقعیت خارجی قائل نیست و حاالت روحی یا

ذهنی با محركهای حسی و دیگر حالتهای ذهنی و رفتاری

ذهنی را به رفتارهای آشکار یا بالقوه فرو میکاهد .برای م ال :در

توجه کرد .برای نمونه :سوختگی یک محرك حسی است که

این رویکرد خجالت چیزی جز رفتار خجالتآمیز نیست؛

ایجاد سوزش را در انسان حاصل میکند .سوزش یک حالت

رفتاری که در آن چهرۀ انسان بر اثر جریان شدید خون ،سر

ذهنی است که منجر به نگرانی میشود و انسان برای از بین بردن

میشود .رفتار بالقوه به آن دسته از رفتارهایی میگویند که به

آثار آن به رفتاری چون استفاده از کرم سوق مییابد .به مجموعۀ

ال نمیتواند بروز کند(برای مطالعه رك:
علت وجود مانع فع ً

این موارد ،کارکرد گفته میشود(برای مطالعۀ بیشتر رك:

مسلین ،1390،ص.)30

مسلین ،1390،ص.)50

 .2کارکردگرایی) (Functionalismبا انکار روح ،حاالت

 .3بر اسان نظریۀ اینهمانی مغز و ذهن (Mind- brain

نفس و ذهن را کارکرد میخواند .این دیدگاه تحت تأثیر علوم

) ، identityحاالت ذهنی با حاالت مغزی یکی هستند و به

رایانهای طرح شد .رایانه ،متشکل از سختافزار و نرمافزار است؛

اصطالح ،اینهمانی دارند .این دیدگاه از نظریههای

سختافزار ،برنامههای نرمافزاری را اجرا میکند .طرفداران

تحویلگرایی محسوب میشود که حاالت ذهنی را چیزی ،یر

کارکردگرایی ،مغز را به سختافزار و حاالت ذهنی را به نرم

از حاالت مغزی نمیداند؛ بر این اسان حاالت ذهنی به امور

افزار فرو میکاهند .از این منظر هر حالت ذهنی ،یک ویژگی و

فیزیکی تحویل برده میشوند(مسلین ،1390،ص.)32
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گرفت.
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مفاهیم االهیات با علوم رایانه شيکل گرفت

اندیشييمندان فناوری ،جهان را به پنج دوره

کيييه بيييه االهيييیيييات دیيييجيييیيييتيييال

تقسييیم میکنند :عصيير فیزیک و شييیمی؛ عصيير

( )DigitalTheologyميعيروف شييييده

زیستشناسی؛ عصر مغز؛ عصر تکنولوژی؛ عصر

اسييييت( .)Steinhart,2008,1–19در

زیسيييت– تکنولوژی .از منظر دیجیتيالیسيييتهيا،

بحي« اثبيات معياد جسيييميانی ،انيدیشيييمنيدان

انسيان با گاراندن چهار دورۀ ابتدایی ،وارد عصير

رایييانييهای و اخترفیزیييکدانييان ،بييه هوش

پنجم شيييده اسيييت .این عصييير ،اد،يامیيافتيه از

مصيينوعی یا فناوریهای دیجیتالی متوسييل

زیستشناسی و تکنولوژی ،در حال وقوع بوده و

میشوند.

به سيرعت در حال پیشيرفت اسيت و در آیندهای

تئوریهيای دیجیتيالی ( Digitized

بسيييیيار نزدیيک ،انسيييان را بيه تکینگی فنياوری

 ،)Theoriesجهيان را بيه نحو محياسيييبياتی

( )Technological singularityخييواهييد

تيفسيييیير ميیکينينييد .نيقيط يۀ اميگييای فيرانييک

رسييياند( .)Kurzweil, 005, 7-33فرضيييیۀ

تیسلر( )Frank Tiplerیکی از تئوریهای

«تکینگی فنياوری» پیشبینی میکنيد ،شييتياب در

دیجیتالی محسيوب میشيود .تیسلر ،انسيان را

فنياوری در نهيایيت منجر بيه پیشيييی گرفتن هوش

از مينيظير دیيجيیيتيياليی تيفسيييیير ميیکينييد؛ او

مصينوعی از هوش بشير شيده و موجب تغییراتی

نظریيهاش را تبیینی فیزیکی از وجود خيدا و

شيي يگييرف یييا حييتييی پييایييان تييمييدن بشييييری

معياد مردگان دانسيييته که ملزومات دیدگاه

ميييیشيييييود( Den, Amnon; Moor,

مسيييیحی-یهودی را در بر دارد( Tipler,

)James; Søraker, Johnny,2013, 1؛

 .)1994, 1این دیيدگياه بيا توجيه بيه نقش

زیرا بيا رونيد رو بيه رشيييد فنياوری در حوزۀ هوش

تييعييیييیيينکيينيينييدۀ «آگيياهييی» و «زنييدگييی

مصي ينيوعيی ،اميکييان ایين کييه در آیينييده ،هيوش

هوشمندانه» ،طرحی برای جاودانگی حیات

مصييينوعی چيه توانياییهيایی داشييتيهبياشيييد ،قيابيل

ارائه میدهد.

درك نیسيييت .بيه نظر برخی ،اتفياقياتی کيه بعيد از

بييرای روشييييين شيييييدن دیييدگيياه

تکینگی فنياوری ر میدهد ،حتی قابل پیشبینی

معادجسمانی تیسلر ،ابتدا باید حقیقت انسان،

نیست(.)See: Carvalko, 2012

مالك اینهمانی و اصيل آنتروپیک از نگاه

در دهييههييای اخيیير بييا پيیشييييرفييت
تيکينيوليوژی ،تيالشهييایيی بيرای هيميياهينيگيی

وی را تبیین کنیم ،سيييسس به تقریر دیدگاه
نقطۀ امگا و نسبت آن با معاد بسردازیم.
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اهمیت بح« معاد و د،د،ۀ ذهن بشير
در مورد چگونگی پيایيان زنيدگی و زنيدگی
پس از مرگ بر کسيييی پوشيييیده نیسيييت؛
همچنین میزان وابسييتگی جوامع بشييری به
رایانه و علوم رایانهای ،ضيييرورت پرداختن
بيه این بحي« را دو چنيدان میکنيد؛ در قرن
بیسيييتویکم ،کمتر جامعهای اسيييت که از
نيرمافيزارهييای رایييانييهای و عيميليکيرد هيوش
مصيينوعی به شييگفت نیامده و با آن سيير و
کار نداشييته باشييد .در عصيير حاضيير ،برای
بسيييیاری ،وجود ماشيييینهای انسييياننما با
توانياییهيای ذهنی برابر یيا فراتر از انسيييان،
دور از ذهن نیسيييت .بيهیقین ،این انيدیشيييه
چيياليشهييایيی را بيرای ادیييان بييه وجيود
میآورد .چيالشهيایی کيه شيييروع آن بيا
تعاریف نو از خدا ،انسييان ،معاد و نظایر آن
آ،از شده است.
در این نوشييتار با رجوع به آثار تیسلر،
نظریيۀ نقطيۀ امگيا را تبیین و ارزیيابی میکنیم
و سسس نتایج و لوازم آن را برمیرسیم.
در خصيييوص االهيیييات دیيجيیيتييال و
موضيع آن در جوامع اسيالمی تاکنون اثری
نگاشيته نشيده اسيت؛ اما در جوامع مسيیحی
آثيار متعيددی در قياليب کتياب و مقياليه بيه
 .1برخی این دستگاه کالمی را االهیات
خن ی( )Nerd theologyنامند.

نگيارش درآميده و انيدیشيييکيدههيایی در این
زمینه فعالیت میکنند.
 .1االهیات دیجیتال ()Digital Theology

به طور کلی ،االهیات دیجیتال یا االهیات سيایبر در
سييه معنا به کار برده میشييود .در نخسييتین معنا ،به
آموزش و نشر متون و آموزهای االهیاتی با کمک
و اسييتيفياده ابيزارهيای دیيجيیيتياليی گيویينيد ميانينيد
نرمافزارهيای متون مقيدن ،کلیسييياهيای مجيازی و
نظيایرآن .در معنيای دوم ،به چالشهای فنياوریهای
دیجیتيالبيا آموزههيای االهیيات توجيه دارنيدبيه يماننيد
چالشهای علم و دین .در معنای سيوم ،به بازفهمی
و بازتبیین آموزههای الهیاتی از منظر علوم اطالعاتی
و محياسييبياتی گوینيد .االهیيات دیجیتيال بيه معنيای
اخیر ،مبتنی بر فنياوریهيای محياسييبياتی  -اعم از
هوش مصينوعی (،)Artificial intelligence
واقعیت مجازی ( ،)Virtual realityشيبکههای
دیيجيیيتيال ( ،)Digital networksروبياتيیيک
( -)Roboticsپیریزی شيييده و انيدیشييمنيدان
االهیات دیجیتال سييعی در نشييان دادن سييازگاری
این مفياهیم بيا مفياهیم االهیياتی و آموزه هيای دینی
1

دارند.

االهيیييات دیيجيیيتييال ،پيیيونييدی عيميیيق بييا
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ترابشریت 1داشته و چون در فضای مسیحی رشد

از ميينييظيير مييعييرفييتشيييينيياسييييانييه،

کرده ،طبع ًا دربردارندۀ برخی آموزههای مسيیحی

دیجیتييالیسييييتهييا ،افکييار خود در مورد

اسيت .البته هنوز دسيتگاهی منسيجم و یکسارچهای

واقعیيت را بر پيایيۀ مفياهیم برگرفتيه از علوم

بيا عنوان االهیيات دیجیتيال وجود نيدارد ولی این

اطالعات و محاسيبات قرار داده و این علوم

االهیات قدم به قدم در حال رشييد بوده و به تبیین

را مقييدم بر علوم فیزیکی میداننييد .آن يان

مسيييائلی چون متيافیزیيک دیجیتيال ( Digital

طبیعت را بهعنوان یک سييیسييتم محاسييباتی

 ،)Metaphysicsانسيييانشيينياسيييی دیجیتيال

لحياظ میکننيد کيه نسيييبتی بيا متيافیزیيک

،)Digital

نييدارد .دیجيیيتييالیسييييتهييا را نييه میتوان

جاودانگیدیجیتال ()Digital Immortality

ماتریالیسييت نامید ،نه دوگانهانگار؛ چرا که

و فييرجييامشيييينيياسييييی دیييجييیييتييال (Digital

تعياریف جيدیيدی از بيدن ،ذهن ،روح و

(Anthropology

2

 ) Eschatologyو نظایر آن میپردازد.

در نگاه فرجامشييناسييی دیجیتال ،تمام

زنييدگييی ارائييه مييیدهيينييد( Steinhart,
.)2017 , 255-273

وعييدههييای اليهيی در بيهشييييت ،تيوسيييط

در االهیيات دیجیتيال ،چهيار دیيدگياه

فينيياوریهييای دیيجيیيتيياليی ميميکين و ميحيقيق

عميده در تبیین وقوع معياد رواج بیشيييتری

میشود .دیجیتالیستها برای تبیین جسمانی

دارد :دیييدگيياههييای بييارگييااری ذهين، 3

از معياد ،به هوش مصييينوعی یا فنياوریهای
دیجیتييال تمسييييک کرده ( Moravec,
 ) 1988, 122 -124و جهيان را بيه نحو
محاسباتی تفسیر میکنند.
 .1ترابشریت ( )transhumanismیک جنبش فکری با

متمایز از مااهب دیگر بوده و لاا آن را دین دیجیتال

این ایده است که پیشرفت فناوری ،توان انسان را از لحاظ

( )Digital religionمیخوانند.

فیزیکی ،ذهنی یا روانشناختی باال برده و محدودیتهای

 .3بارگااری ذهن ( )Mind Uploadingمدعی است

بنیادین انسان را از بین میبرد تا انسانی ارتقاءیافته نسبت به انسان

که جاودانگی دیجیتال ،شامل انتقال ذهن از بدنهای اصلی

فعلی شود .این جنبش ،مسائل اخالقی که در صورت استفاده

زمینی به بدنهای مصنوعی برتر است (Kurzweil,

از این فناوریهای ر میدهد را بررسی میکند.

).2005, 199-201

 .2برخی معتقدند هرچند االهیات دیجیتال یک دستگاه
کالمی دربردارندۀ آموزههای مسیحی است ،اما سیستمی
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رسيتاخیز باسيتانشيناسيی ، 1رسيتاخیز فراگیر

2

 ،ارتقاء افراد زمینی.3
دیيدگياه نقطيۀ امگيا ،جزء رسيييتياخیز
باستانشناسی بوده و تقریر آن چنین است:
 )1در آینده ،امکان ساخت یک رایانۀ
قدرتمند وجود دارد.

 )5انتقال اطالعات ذهن از بدن اصلی به
بدن مصنوعی ،نوعی معاد است.
نيتيیيجييه :در آیينييده ،قيیييام ميردگييان
امکانپایر است.
انتخيياب نظری يۀ نقط يۀ امگييا از میييان
دیيدگياههيای متنوع دیجیتيالی 4در اینجيا بيه

 )2اطالعات ذهن هر بدن خاکی پس از

دو دلیل اسيييت؛ اوّل آنکه ،تیسلر سيييعی در

مرگ به گونهای رمزگااری شده در

تيطيبيیيق آميوزههييای االهيیيياتيی بييا ميفيياهيیيم

جهان باقی میماند.

دیجیتيالی داشيييتيه و در آثيارش پیياميدهيای

 )3رایانۀ قدرتمند توانایی استخراج

االهیياتی این مبياحي« را بررسيييی میکنيد

اطالعات ذهن هر بدنی – چه در

( ، )Tipler, 1994, 153&183وی در

گاشته ،چه در حال -را دارد و آن

کيتيياب فيیيزیييک جيياودانيگيی ،االهيیييات را

اطالعات را به بدن مصنوعی منتقل

شياخهای از فیزیک و کیهانشيناسيی دانسيته

میکند.

اسييييت( .)Ibid, 328از سيييوی دیيگير،

 )4اگر اطالعات ذهن استخراجشده از

دیدگاه وی نسبت به دیگر دیدگاهها ،بیشتر

بدن اصلی به بدن مصنوعی منتقل شود،

مورد توجيه بوده و طرفيدارانی را بيا خود

بدن مصنوعی همان شخص اصلی

همراه کرده اسيييت( Deutsch, 1997,

خواهد بود.

.)355

5

 .1رستاخیز باستانشناسی ( Archaeological

 .3ارتقاء افراد زمینی ( The Promotion of Earthly

 )Resurrectionمدعی است با استفاده از شواهد

 )Personsمدعی است افراد در این جهان به عالمی با سطح

باستانشناسی دربارۀ مردگان میتوان آنها را در

باالتر ارتقاء مییابند).(Leslie, 2007, 61-65

شبیهسازیهای رایانهای دوباره احیا کرد (Moravec,

 .4برای آشنایی با دیدگاههای دیجیتالی ر.ك:

).1988, 122 -124

.Steinhart, 2012 , 133 – 152

 .2رستاخیز فراگیر () Brute Force Resurrection

 .5دیتز هرچند ایدۀ امگای تیسلر را تأیید میکند اما

مدعی است ،رایانههای هوشمند قوی میتوانند هر جهان

با دیدگاههای کالمی تیسلر مخالف است.

ممکنی را شبیهسازی کنند .این دیدگاه اعم از دیدگاه قبل
است).(Tipler, 1995, 220- 225
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نظریۀ نقطۀ امگا با نگاهی دیجیتالی به انسان

حالتهای شيييناختی را داراسيييت .رویکرد

و بر پایۀ تفسیرهایی خاص از مفاهیم بنیادین

دیگر ،به رویکرد هوش مصيينوعی ضييعیف

فیزیک جدید -مانند فیزیک کوانتومی

شييهرت دارد .این دیدگاه ،صييرف داشييتن

( ،)Quantum physicنسبیت عام

کارکردهایی مشييابه با برخی توانمندیهای

( ،)General relativityفیزیک زمان–

انسانی را هوش مصنوعی میداند.

و اصل آنتروپیک ( The Anthropic

بر اسييييان رویکرد رفتييارگرایييانييه،

 )Principleبه اثبات خدا ،حقیقت انسان

میتوان سيیسيتم هوشيمندی شيبیهسيازی کرد

و معاد میپردازد ( See, Tipler,

کيه برخی جنبيههيای رفتياری انسيييان را دارا

 .)2003البته مجال طرح همۀ مؤلفههای

باشيييد .بر اسيييان رویکرد کارکردگرایانه،

این نظریه ممکن نبوده و تمرکز این نوشتار

مانعی برای سيياخت سييیسييتمهای هوشييمند

بر مؤلفههای اصلی و مرتبط با معاد جسمانی

،یرانسييييانی کييه دارای برخی جنبييههييای

است.

توانایی ذهن انسيان باشيد ،وجود ندارد؛ زیرا

یتیال ( Digital
یی
یج
یانشینیاسیی دی
 .2انسی
) Anthropology

نخسييتین بار در سييال  1960میالدی ،رابطۀ
ذهن و مغز به رابطۀ نرمافزار و سييختافزار
تشيبیه شيد( .)Putnam, 1999,74از آن
زميان ،نظریيهای جيدیيد در خصيييوص رابطيۀ
ذهن و بدن با عنوان هوش مصنوعی شهرت
یييافييت .در تيعيریيف هيوش مصييينيوعيی دو
رویيکيرد وجيود دارد .بينييابير رویيکيرد قيوی،
امکيان سيييياخيت رایيانيهای بيا توانياییهيا و
قيابلیيتهيای ذهن انسييييان -مياننيد آگياهی،
درك ،تحلیيل زبيانی ،عواطف و نظيایر آن-
وجود دارد .بر اسيييان این دیيدگياه ،رایيانيه
توانيایی تولیيدِ شييينياخيت و عليت ایجياد

هيير دو ،کييارکييردی مييحيياسيييييبيياتييی
دارند(.)Velmans,2000, 74
تیسلر بيه انسييييان بيه عنوان یيک ميادۀ
کامالً جسييمانی و یک ماشييین بیوشييیمیایی
نگياه میکنيد .در این نگياه ،انسيييان بيهطور
کامل و جامع توسيط قوانین شيناختهشيده در
فیزیک ،قابل توصيييیف اسيييت( Tipler,
 .)1994, 1ميالك وی بيرای تشيييخيیيص
«حیيات» ،توانيایی در محياسيييبيه و پردازش
اطالعات اسييت .از نظر او« ،موجود عبارت
اسييييت از هير وجيودی کييه اطيالعييات را
رمزگيااری کنيد (بيه معنيای فیزیکی کلميه)،
اطالعاتی که توسييط انتخاب طبیعی ذخیره
میشيييود .بيه این ترتیيب "حیيات" نوعی
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پردازش اطالعات است»(.)Ibid, 124
این نگياه بيا دیيدگياه کيارکردگرایيانيه
مطابق است .ولمنز استدالل میکند:
الييف) اعييمييال ذهيينييی چييیييزی جييز
محاسبات نیستند.
ب) رایييانييه ،محيياسيييبييات را انجييام
میدهد(حتی راحتتر از انسان).
در نييتييیييجييه ،رایييانييه نييیييز ذهيين
دارد(.)Velmans,2000, 74
از نگيياه تیسلر ،هر چیزی کييه بتوانييد

ذهن انسيان چیزی جز یک نرمافزارِ پیچیدۀ
قابلِ اجرا بر روی یک دستگاه محاسباتی -
به نام مغز -نیسيييت( .)Ibid, 124هرچند
شييکل انسييان و رایانه فرق میکند ،امّا الگو
(کيدگيااری) در آنهيا یکی اسييييت .تنهيا
تفياوت انسييييان در پردازش اطالعيات این
اسيت که پردازش انسيان برخالف ماشيینها،
سيرد و سيخت نیسيت؛ بلکه پردازشيی گرم و
انسيانی اسيت(لات میبرد ،دوسيت دارد و
.)Ibid, 126-127()...

1

اطالعيات را کيدگيااری و پردازش کنيد،

بيه اعتقياد تیسلر ،فیزیيک توانيایی اثبيات

یيک موجود زنيده(صيييياحيب حیيات) بيه

جياودانگی حیيات را دارد .تقریر اسيييتيدالل

حسيييياب میآیيد؛ از اینرو از نگياه وی،

تیسلر دربارۀ جاودانگی حیات چنین است:

ماشيینها – بهخصيوص رایانهها -موجودات

اليف) اگير قيوانيیين فيیيزیييک ،پيردازش

زنده هسييتند؛ زیرا اسيياسيياً از نظر فیزیکی،

اطالعيات در محلی را ثيابيت کنيد ،در آنجيا

هیچ تفيياوتی میييان پردازش اطالعيات بین

حیات وجود خواهد داشت.

انسييان و ماشييین وجود ندارد .فقط در یکی

ب) از نيظير فيیيزیييک ،جيهييان رو بييه

مغز ،پردازشيييگر اطالعييات اسييييت و در

تکامل اسيت و پردازش اطالعات در جهان

دیگری ،رایانه(.)Ibid, 227–228

کنونی ثابت و در آینده قابل اثبات است.

البتيه تیسلر مياشيييینهيا را «شيييخص»
نيميیدانييد()Ibid, 125؛ بيليکييه در نيظير او

نتیجيه :حیيات در آینيده وجود خواهيد
داشت(جاودانگی حیات)(.)Ibid

«شييخص» بهعنوان یک نوع برنامۀ رایانهای

بيا توجيه بيه آنچيه گياشيييت ،مالك

خياص و پیچیيده اسيييت .بيه عبيارت دیگر،

اینهميانی ،آگياهی و اطالعيات شيييخص

 .1به اعتقاد وی ،این برداشت تقلیلگرایانه از

میدهد؛ یعنی روح ،بدنی را که با آن متحد است،

موجودات زنده ،مشابه مفهوم کالمی «روح»

آگاه میکند(.)Tipler, 1994, 124 – 128

آکوینان است که «شکل فعالیت بدن» را نشان
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اسييييت کييه پس از مرگش در فضييييای

داشيييتن اداميه حیيات ،گوليدیالکسهيای

کوانتيومی بيياقی مييانييده و هیيچگيياه نييابود

فراوانی دارد .نياحیيۀ دیگری کيه محققيان بر

نمیشود و تا ابد ماندگار است.

آن تيياکیييد دارنييد ،نسيييبييت حجم اجرام

نگاه انسيييانشيييناسيييانۀ تیسلر ،متأثر از

آسيييمانی با یکدیگر اسيييت؛ اگر حجم ماه

دیدگاه وی در اصييل آنتروپیک اسييت .از

نسيييبت به زمین کوچکتر از وضيييع فعلی

اینرو تبیین و ارزیابی این اصل در شناخت

بود ،بروز تغییرات شييييدیيد آبوهوایی بيه

نظریۀ نقطۀ امگا ضروری است.

مرور امکيان حیيات را از بین میبرد و اگر

 .3اصل آنتروپیک ()Anthropic Principle

بيه عقیييدۀ فیزیيکدانيان ،زمین در نياحیيۀ
گوليدیالکس (تنهيا نياحیيهای کيه آب در آن
قيابلیيت ميایع بودن داشيييتيه و بيه ایجياد مواد
شييیمیایی الزم برای حیات کمک میکند)
از خورشيید قرار دارد .اگر زمین فقط کمی
دورتر از خورشيييیيد بود -مياننيد مریخ -بيه
صيييورت صيييحرایی منجميد و اگر کمی
نزدیکتر به خورشييید بود -همانند زهره -به
کورهای سييوزان تبدیل میشييد که زندگی
در آن ،یرممکن بود .البتيه این تنهيا نياحیيۀ
گولييدیالکس نیسييييت؛ بلکييه زمین برای

حجم ميياه بزرگتر بود ،زمین را از مييدار
اصيييليیاش خييارج میکرد و بييه نييابودی
میکشياند .با این تفاسيیر میتوان ادعا کرد،
اصييييل «آنتروپیييک» بييا توجييه بييه نيياحیييۀ
گولدیالکس پیریزی شده است.
آنتروپیييک( )Anthropicبرگرفتييه
از لغت یونانی «( »Anthroposانسييان)،
بيه معنيای انسيييانی اسيييت .این اصيييل در
اصيييطيالح ،خيليق چينيیين جيهييانيی بييا تيمييام
ثيابيتهيا 1و قوانین خياص آن را مبتنی بر
خلقت انسييان میداند 2.بهعبارت سييادهتر،
جهان دقیقاً برای زندگی انسيان سياخته شيده
است.

 .1در فیزیک ،چهار ثابت فیزیکی وجود دارد .ثابت

موجود در جهيان ميا ،امکيانپيایر نشيييود .پس وجود

الکترومغنيياطیس ،ثييابييت گرانشيييی ،ثييابييت نیروی

حیات بر روی زمین ،نشييان از نظم دقیقی اسييت که

هسيتهای قوی و نیروی هسيتهای ضيعیف .اندیشيمندان

نیازمند ناظری هوشمند است.

فیزیک معتقدند این چهار ثابت از یکدیگر مسييتقل

 .2برای آشنایی با سیر شکلگیری و اشتباههای

و هر یک ،عدد بسييیار دقیقی را به خود اختصيياص

صورتگرفته در این اصطالح رك:

دادهاند که همیشيه ثابت اسيت .بنابراین ،تغییر در هر

Bostrom, Nick. (2002). Anthropic
Bias,P.44.

یک از این ثوابت موجب میشيود که حیات کربنی
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براندون کارتر نخسيتین کسيی بود که

به این شيييکل ببیند .جهان اینگونه اسيييت،

واژۀ آنتروپیک را در معنای مصيطلحش به

چيون انسييييان وجيود دارد ،قيوانيیين جيهييان

کار برد .هدف او از طرح این اصيل ،مقابله

اینگونه هسييتند ،چون قرار بر خلق انسييان

با دیدگاه بیامتیازی انسييان در کیهان بود.

1

به عقیدۀ وی هرچند جایگاه انسان ،مرکزی

بوده است.

2

کيارتر دو تقریر حيداقلی و حيداک ری

نبياشيييد امّيا همچنيان از جهياتی ممتياز و برتر

از این اصل ارائه داد:

اسييييت( .)Carter, 1974, 290او در

تقریر حداقلی ( Anthropic Principle
 :)Weakجایگاه ما در جهان ضرورت ًا دارای
امتیازی ویژه است ،بهصورتی که با وجود انسان به-
عنوان ناظر[مشاهدهکننده] سازگار است»( Ibid,
.)127

تعریف آنتروپیک مینویسد:
آنچه انتظار دیدن آن را داریم به شرایط الزم حضور
ما بهعنوان ناظر [مشاهده کننده] ،محدود شده
است»(.)Ibid, 126

به عبارتی ،اینکه انسيييان (ناظر) جهان
را «به این صيورت» مشاهده میکند به سبب
«انسان بودن» اوست و اگر جهان به صورت
دیگری میبود« ،انسييانی نبود» که جهان را

به اعتقاد براندون کارتر ،اگر شييرایط
زندگی در جهان فراهم نبود ،اکنون انسييان
اینجا نبود که بتواند آن را مشيياهده کند و
مورد تفکر و بررسی قرار دهد.

 .1انيدیشيييۀ مسيييیحی ،انسيييان را محور و اشيييرف

از اینرو هیچ نقطهای از سيييراسييير کیهان را برتر از

مخلوقيات میدانسيييت؛ تميام هسيييتی بيه دور محيل

نقيا دیگر قلميداد نمیکردنيد .در مقيابيل ،دسيييتيهای

قرار(زمین) انسيييان در گردش بود .اميا بيا ظهور ایيدۀ

فهيم جهييان را بييدون امتيیييازبخشيييی بييه موجودی

خورشييیدمرکزیِ کوپرنیک ،اندیشييۀ مرکززدایی از

هوشيمند ،کامل ندانسيته و نقش انسيان را همچنان با

انسيييان آ،ياز و بيا طرح تئوری مکيانیيک نیوتن ،این

اهمیت تلقی میکردند.

مرکززدایی شيييدت یيافيت و در اداميه ،نظریيۀ تکياميل

. 2هاوکینگ در تم یلی میگوید :همانطورکه تئاتر

داروین مُهر پيایيانی بود بر این مرکززدایی؛ بيهطوری

برای تماشاگران برپا میشود ،خالق ،تمام خلقت را

کيه ایيدۀ زمینمرکزی و جيایگياه ممتياز انسييييان در

برای فهم و تماشای ما خلق کرد .ما توانایی درك

کائنات به افسيانهها پیوسيت .با شيروع قرن بیسيتم ،دو

این جهان را داریم .همانطور که با رفتن آخرین

دیدگاه هسييتیشييناسييانه مطرح شييد؛ دسييتهای از

تماشاگر ،گروه کل صحنه را از بین میبرد -چون

اندیشيمندان به اصيل بیجهتی کیهان ( Ubiquity

مشاهدهکنندهای نیست که بازی را ببیند -وجود

 )Cosmological Principleقائل بودند و فهم

جهان بدون وجود «ناظر متفکر» نیز معنا ندارد.

جهان را مبتنی بر فرا مرکزیت انسان نمیدانستند؛
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تقریر حداکثری (:)Principle Strong Anthropic
جهان (و پارامترهای وابسته به آن) باید طوری باشد
تا در برخی مراحل ،ناظرانی [مشاهدهکنندگانی] در
آن ،امکان حضور داشته باشند».)Ibid, 129(.

قوانین فیزیکی و شیمیایی دارد که [این قوانین] آنرا
به این شکل درآورده نه به شکلی دیگر؟ روشن است
که فرصت چنین بازجویی را خود قوانین درخت به
سیب بخشیدهاند( (Barrow & Tipler,
.1986, 10

کارتر  -مانند اصيل کوپرنیک– اعتقادی به

تیسلر اشيييکيال تقریر کيارتر را معلول

بيه نظر میرسييييد ،تقریر حيداک ری
برتری جایگاه انسيييان در زمین ندارد؛ بلکه
بر اسييان این تقریر ،اگر انسييان در جهانی
زنيدگی میکنيد -کيه قيابلیيت وجود در آن
را یيافتيه -بيه این دلیيل اسييييت کيه فقط
جهييانهييایی امکييان وجود مییييابنييد کييه
توانایی حمایت از زندگی انسييان را داشييته
باشند.
تعریف کيارتر از اصيييل آنتروپیيک به
ایينهيمييانگيویيی ( )Tautologicalميتيهيم
اسييييت 1.وی وجود این جهيان را بيهخياطر
انسييان ( ناظر) دانسييت و دلیل آن را وجود
انسيان در جهان عنوان کرد .به عبارتی دلیل

تحقیقناپایری آن دانسييت؛ از اینرو تیسلر
به همراه کیهانشييناسييی به نام بارو به ارائۀ
تقریری تحقیقپيایر از آن پرداخيت .آنيان

در اصيييل انسيييانمحوری کیهيانشييينياختی
( The Anthropic Cosmological
 )Principleدو تييقييریيير حييداقييلييی و
حداک ری بیان کردند:
تقریر حداقلی :مقادیر مشاهدهشدۀ ک ّمیتهای
فیزیکی و کیهانشناسی به اندازۀ مساوی محتمل
نیستند ،بلکه این مقادیر به واسطۀ نیاز به محلی که
در آن حیات بر پایۀ کربن ،امکان تحول داشته و به
واسطۀ نیاز به جهانی با سن کافی ،...مقادیری به
خود میگیرند(.)Ibid, 15

وی همان مدعایش اسييت؛ مدعا :چرا زمین

تیسلر با قید «حیات بر پایۀ کربن» انحصار

برای زندگی انسييان مناسييب اسييت؟ دلیل:

اصل به وجود انسان را به حیات مطلق

چون انسييييان روی زمین زنيدگی میکنيد.

تسری داد.

تیسلر این اشکال را چنین توصیف کرد:
بیمعناست [بگوییم] آنچه وجود دارد ،به این دلیل
است که میتواند وجود داشته باشد» ... .معنا ندارد
یک سیب از دیگر میوهها بپرسد :چرا درخت ،چنین
 .1برای مطالعۀ بیشتر رك:

تقریر حداکثری :جهان باید دارای خصوصیاتی باشد
تا در مرحلهای از مراحل تاریخی خود ،پذیرای
تکامل حیات» باشد(.)Ibid, 21

بنيابر تقریر حيداقلی ،وجود حیيات بيه
www.inters.org/anthropic-principle,
(Interdisciplinary Encyclopedia of
Religion and Science).
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م ابۀ واقعیتی است که در جهان محقق شده

دیگری منتهی شد که آن را « اصل نهایی»

و قیدی اسييت که هر نظریۀ کیهانشييناختی

نامید:

بيایيد بيا آن سيييازگيار بياشيييد و آنرا تبیین و

در جهان باید پردازشگر هوشمندی 2به وجود آید

تضيييمین کند .تقریر حداک ری بیانگر این

که یک بار به وجود میآید و دیگر از بین

قوانین ،ثابتها و پارامترهای وابسيييته به آن

نمیرود»(.)Ibid, 22

طوری تنظیم شييده که به ضييرورت منتج به
وجود حیات – بهخصوص انسان– میشود.
در حقیقيت ،وجود حیيات مسيييتلزم تنظیم
دقیق Fine Tuning

است1.

 .4نقطۀ اُمگا ()The Omega Point

اُمگيا در لغيت ،آخرین حرف الفبيای یونيانی
و به معنای پایان اسيت .حضيرت عیسيی در

تقریر حيداقلی تیسلر ،بیشيييبياهيت بيا

کتياب مقيدن ،خود را سييييه بيار بيه نيام

دیدگاه کارتر نیسيييت؛ امّا تقریر حداک ری

آليفييا(آ،يياز) و اميگييا(پييایييان) تيوصيييیيف

وی که به «اصيل نهایی آنتروپیک» معروف

میکند( Rev 1:8 , Rev 1:11, Rev

شيييد ،با تفياوتی آشيييکيار ،تکيامل حیيات را

 .)21:6, Rev 22:13نيقيط يۀ اميگييا در

بيهعنوان یيک ميادۀ ضيييروری برای فیزیيک

اصيطالح ،یک اعتقاد هسيتیشيناسيانه دربارۀ

جهيان ميا در نظر گرفيت ،طوری کيه بيدون

سيرانجام و تکامل جهان است که سرنوشت

آن کل واقعیت بیمعنا میشيود .تیسلر معتقد

همييه چیز در جهييان را منتهی بييه نقطييهای

اسييت« ،تکامل حیات» باید ویژگی اصييلی

واحد میداند.

جهان در نظر گرفته شييود و وجود جهان را

این اصيييطالح را نخسيييتین بييار ،پیر

به شيکلی که میشيناسيیم ،توضيیح دهد .اگر

تیلهارد دو شياردن ( Pierre Teilhard

جيهييان مييا ميیيزبييان هيیيچ حيیيياتيی (بييه ویيژه

 )de Chardinکشيييیش یسيييوعی 3در

هوشيييمندانه) نباشيييد ،جهان وجود نخواهد

کتاب پدیدۀ انسان « Phenomenon of

داشييت .تقریر اصييل حداک ری او به اصييل

 »manاسييتفاده کرد .تیلهارد ،نقطۀ امگا را

 .1اصل تیسلر ،مبتنی بر مشاهده است .به این معنا که

2. Intelligent information-processing
 .3یسوعی( ،)Jesuitفرقهایکاتولیک که به نام

یا قید مشاهداتی است (در تقریر حداقلی) یا قید
توضیحی در مورد مشاهدهای مهم (در تقریر
حداک ری).

انجمن عیسی شناخته میشود .این انجمن توسط
الیوال تأسیس شد.
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مشيابه لوگون ( ) Logosمسيیحی دانسيته

تیسلر اصييطالح نقطۀ امگای تیلهارد را

کييه هييمييه چييیييز را بييه سييييمييت خييود

تعمیم داد و سعی کرد تنها به کمک قوانین

ميیکشييييانييد( .)Lane, 1996, 155او

فیزیکی ،سيرنوشيت نهایی جهان را توصيیف

تکامل ارگانیسيم را مسيتلزم وجود سيیسيتم

کند( .)Tipler, 1986, 617-661تیسلر

عصيييبی پیچیيدهای میدانسيييت کيه دارای

مدعی است مکانیک کوانتومی در صورتی

آگاهی باشد .تیلهارد کیهان را رو به تکامل

درسيييت عمل میکند که یک نقطۀ زمان-

میدانسيييت کيه بيا تکياميل انسيييان متوقف

فضيييایی ( 2 )Spacetimeشييياميل یيک

نمیشيييود بلکه زیسيييت کرۀ زمین ،قبل از

موجود هوشيمند را در آن در نظر بگیریم و

وجود انسييان در حال تکامل بوده و تکامل

این تنهيا در یيک جهيان بسيييتيه ( closed

زمین را به انسيييانیشيييدن آن میدانسيييت.

 )universeقابل فرا اسيت ( Tipler,

تیلهيارد معتقيد بود ،موجودات تيکسيييلولی

) .2003, 141-148توضيييیح آن که ،بر

بيه چنيدسيييلولی یيا حیوانيات تبيدیيل شيييده و

اسيان مشياهدات اخترشيناسيان که به قانون

برخی بيه موجوداتی بيا سيييیسيييتم عصيييبی

هيابيل ( )Hubble's lawمعروف اسيييت،

پیچیده توسيعه یافتهاند؛ برخی نیز توانایی به

هميۀ کهکشيييانهيا در حيال دور شيييدن از

دسيت آوردن آگاهی را دارند .هنگامی که

کهکشيييان راه شيييیری هسيييتنيد و هر چيه

انسيييان «خردمنيد» 1در تکياميل زمین پيدیيد

کهکشيانی دورتر باشيد ،سيرعت دور شيدن

آميد ،این رونيد اداميه یيافيت تيا بيه «جهيان-

آن هم بیشيتر اسيت .بنابراین فرا ،جهان با

آگاهی»( )noosphereبرسيد و در نهایت

سيييرعتی ثيابيت (کيه در هميۀ زميانهيا ثيابيت

هميۀ اشيييیياء و تميام آگياهیهيا طی فرآینيدی

اسييييت) در حييال گسيييترش و انبسييييا

در نقطيۀ امگيا متمرکز خواهيد شييييد و این

اسييت(.)Riess, 1998, 1009-1038

پيایيان تياریخ کیهيانی در وحيدت نهيایی بيا

آنييان ،ایين قييانيون را مييدرکيی بير وجيود

خداست(.)Tipler, 1994, 113

ميهبيانيگ ( )Big Bangمیداننيد؛ چون بر

 .1بر اسان نظریۀ تکامل ،انسان خردمند ( Homo

محیط یکپارچه با دستگاه مختصاتی واحد است.

 )sapiensنوع تکاملیافتۀ انسان راستقامت است.

برای این کار به سه بُعد مکانی معمول

 .2طرح کلی در فضا-زمان( ،)Spacetimeاد،ام

(طول ،عرا ،ارتفاع) و یک بُعد زمان نیاز است.

فضا و زمان با یکدیگر است که نتیجۀ آن ،ایجاد یک
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اسيان این فرا (کهکشيانها در حال دور

تیسلر بيا تکیيه بر «اصيييل نهيایی آنتروپیيک» و

شييدن از یکدیگر هسييتند) همۀ آنها باید

«نيقيط يۀ اميگييا» بييه تيبيیيیين ميعيياد جسيييمييانيی

حرکت خود را از یک نقطه شيييروع کرده

میپردازد .وی پس از اثبييات جيياودانگيی

بياشييينيد( .)Coles, 2001, 202البتيه در

حیات ،با اسيتفاده از اصيل نهایی آنتروپیک

اینجا دو دیدگاه مطرح اسييت؛ برخی قائل

و نظری يۀ نقط يۀ امگييا ،بييه اثبييات خييدایی

به گسيترش و انبسيا دائمی جهان هسيتند و

شييخصييی ،با صييفات متعالی پرداخت که

از اینرو جهييان را نييامحييدود و الیتنيياهی

توانایی رستاخیز عمومی را دارد( Tipler,

فيرا ميیکينينييد .در ميقييابييل ،بيرخيی ایين

 .)1989, 217–253از دیييدگيياه تيیيسيلير،

گسيييترش را محدود دانسيييته و معتقدند از

نظریيۀ امگيا عبيارت اسيييت از «یيک تئوری

یيک زميانی ،جهيان بيه سيييميت انقبياا و

فیزیکی قابل آزمایش برای خدایی حاضير،

جمعشييييدن رفتيه و وقتی بيه نقطيۀ بحرانی

عيالم و قيادر مطلق کيه روزی در آینيدهای

برسد یک مهرمت ( )Big Crunchاتفاق

بسيييیيار دور ،هر یيک از ميا را دوبياره زنيده

میافتيد و جهيان در خود فرو میریزد کيه

میکنيد تيا برای همیشيييه در آنجيا زنيدگی

1

کينيیيم»( .)Tipler, 1994, 1تيیيسيلير در

نظریيۀ اوّل بيه نظریيۀ جهيانِ بياز ( open

کتاب اصيل انسيان محوری کیهان شيناختی،

 )universeو نظریيۀ دوّم بيه جهيانِ بسيييتيه

مسييئلۀ تنظیم دقیق و نقش اصييلی حیات در

معروف است.

جهيان را تبیین و بيا ارائيۀ -اصييييل نهيایی

احتمياالً منجر بيه ميهبيانگی دیگر میشيييود.

تیسلر بر اسيييان نظریيۀ جهيان بسيييتيه،

آنتروپیک -مدعی شيييد ،حیات هوشيييمند

معتقيد اسيييت جهيان و هميۀ مواد موجود در

وقتی که در جهان پدیدار شييود ،کل جهان

آن ،بيه سيييميت یيک نقطيۀ واحيد کيه آن را

را پر خواهييد کرد و برای همیشييييه بيياقی

امگا مینامد ،در حال حرکت است.

خواهد ماند .او در کتاب فیزیک جاودانگی

 .5میاد جسمانی و نقطۀ امگا

با همین فرا ،سيييعی در اثبيات جاودانگی

 .1مهرمت یا مهشکست در مقابل مهبانگ است.

وقتی اتفاق میافتد که تمام هستی به سمت یک نقطه

مهبانگ یا انفجار بزرگ که نقطۀ شروع جهان فرا

جمع شود و با فشردهشدن در هم فرو میریزد ،سسس

شده ،این ایده را بیان میکند که جهان از یک

مهبانگ دیگر اتفاق افتاده و این دور ادامه مییابد.

انفجار بزرگ پدید آمده است؛ در مقابل ،مهرمت
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جيهييان مييا ميیيزبييان هيیيچ حيیيياتيی –بييهویيژه

دارد.
تیسلر مدعی اسييت که تبیین او از معاد

هوشيييمنيد -نبياشيييد ،جهيانی وجود نخواهد

بهطور کامل ،فیزیکی اسيييت؛ زیرا انسيييان،

داشيت .بر اسيان تقریر حداک ری ،قوانین و

موجودی صييرفاً جسييمانی اسييت که بهطور

ثوابت جهان طوری دقیق تنظیم شيدهاند که

کياميل و جيامع توسيييط قوانین فیزیيک قيابيل

به گونهای ضيروری منتج به وجود حیات –

توصیف است( .)Ibidاو مالك «حیات» را

به خصوص انسان– گردند.

توانييایی محيياسيييبييه و پردازش اطالعييات

بر اسيان ایدۀ نقطۀ امگا ،جهان و –به

دانسييت()Ibid, 124؛ از اینرو هر چیزی

تَبَع -اطالعييات موجود در آن ،همگی بيه

کيه توانيایی پردازش اطالعيات(کيدگيااری)

سييمت یک نقطۀ زمانی-مکانی در حرکت

را داشيييتيه بياشيييد ،موجود زنيده(صييياحيب

هسيييتنييد .بنييابراین در نقط يۀ امگييا ،تمييام

حیيات) بيه حسييياب میآیيد(Ibid, 224-

اطالعيات تياریخ بشيييری – از جمليه تميام

 .)228تیسلر دیيدگياه خود دربيارۀ «روح» را

اطالعيات زنيدگی هميۀ انسييييانهيا -برای

نگياهی تقلیيلگرایيانيه از نگياه آکوینيان بيه

تجزیه و تحلیل در دسترن خواهد بود.

«روح» دانسيت( )Ibid, 124-128و ذهن

بر اسيييان «اصيييل نهایی آنتروپیک»،

انسيييان را چیزی جز یيک نرمافزارِ پیچیيدۀ

پردازشيييگری هوشيييمنيد و ابيدی بيه وجود

قابلِ اجرا بر روی یک دستگاه محاسباتی -

میآیيد .یيک ذهن (پردازشيييگر) حياضييير،

به نام مغز – ندانست(.)Ibid, 124

عيالم و قيادر مطلق کيه از آن بيه نقطيۀ امگيا

قوانین فیزیيک ،جياودانگی حیيات را

تعبیر میشييود که با خدای سيينت یهودی-

ثابت کرد و «تکامل حیات» ویژگی اصييلی

مسييیحی سييازگار اسييت 1و با احاطهای که

جهان در نظر گرفته شييد ،تا وجود جهان به

دارد ،میتوانيد هميه موجوداتی را کيه در

شيکل کنونی قابل توضيیح باشيد؛ زیرا اگر

گاشيته زندگی کردهاند زنده کند 2.به این

1 . "I am Alpha and Omega" in
Bible ( Rev 1:8 , Rev 1:11, Rev 21:6,
)Rev 22:13.
 .2هنگام رسیدن به نقطۀ امگا ،زندگی نهتنها در یک

ماده را به دست خواهد گرفت .حیات در همۀ مناطق
مقدار نامحدودی از اطالعات –از جمله همۀ دانش-

جهان واحد بلکه در همۀ جهانهایی که وجود آن از

هایی که از نظر منطقی امکان شناخت آنها وجود

نظر منطقی امکانپایر باشد ،نیرو گرفته و کنترل همۀ

دارد -را ذخیره خواهد کرد؛ این پایان است.

فضایی در تمام جهانهای ممکن ،گسترش یافته و
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ترتیب نقطۀ امگا ،نوعی دسيييتگاه تورینگ

امگا را دارد( .)Ibid, 158نقطۀ امگا ،عالِم

جييييهييييانييييی ( quantum Turing

مطلق اسييييت و در جهييان فیزیکی بيه هر

 )machineاسيت که قادر به شيبیهسيازی

چیزی کيه امکيان شييينياختنش بياشيييد ،علم

سييایر دسييتگاههای قابل محاسييبه -از جمله

دارد( .)Ibid, 154بينييابيرایين ميیتيوانييد

مغز انسييان– اسييت( Tipler,1994.249

زندگی اصيلی فرد را تقلید کند .یک تقلید

 .)– 250این پردازشيگر کیهانی با اسيتفاده

بيدون نقص و کياميل؛ البتيه فرآینيد تقلیيد در

از اطالعيات کياميل و جيامعی کيه در نقطيۀ

یيک محیط فیزیکی جيدیيد ر میدهيد.

امگا وجود دارد  ،اقدام به یک شيبیهسيازی

بنابراین الم نیِ(فرد تقلید شييده) یک شييیء

کياميل و دقیق از زنيدگی گياشيييتيۀ افراد

نرمافزاری در نقطۀ امگا(پایان جهان) اسيت.

میکند .این شيييبیهسيييازی به سيييبب وجود

بر این اسيان ،فرآیند فیزیکی از معاد فردی

اطالعيات کياميل و دقیق و همچنین بيهخياطر

و تقلید شييخص توسييط رایانه در آیندهای

ویژگیهای منحصيير به فرد پردازشييگر ،به

بسیار دور خواهد بود(.)Ibid, 219-220

قدری کامل و دقیق اسييت که عین موجود

تیسلر در خصيوص علت معاد و چرایی

سابق را تقلید( )Emulateمیکند.
به عبارت دیگر ،چون سيياختار جهان
ما ،بسييته اسييت و سييیر جهان به یک نقطه
(نقطۀ امگا) منتهی و فشيرده میشيود و تمام
اطالعات در آن نقطه قابل دسيترسيی اسيت،
یک رایانۀ کیهانی(پردازشيييگر هوشيييمند)
ظهور میکند .این رایانۀ کیهانی همان نقطۀ
امگيا (یيا هميان خيدا) اسيييت .درواقع ،نقطيۀ

شييبیهسييازی گاشييتگان توسييط پردازشييگر
کیهانی در نقطۀ امگا مینویسد:
از آنجا که اشتیاق به دانش همیشه وجود دارد ،حتم ًا
زندگی و حیاتی که در فضای کوانتومی باقی مانده،
مورد جستجو قرار میگیرد و فهم آن بهطور قطع نیاز
به تحلیلی از گذشته دارد .از اینرو چنین شبیهسازی-
ای الزم است .بنابراین رستاخیز مردگان در پایان
جهان( )Eschatonاجتنابناپذیر است( Ibid,
.)220

امگيا یيک نوع برنياميۀ تورینيگ جهيانی بيا

تیسلر بيه اینهميانی عيددی نیز توجيه

بيييینيييهيييایيييت حيييافيييظيييه اسييييييت

داشيييته و برای اینکه متهم به تک یر نشيييود،

()Tipler,1994.249 – 250کييييه

انتقيال آگياهی و اطالعيات انسيييان بيه یيک

توانيایی تجزیيه و تحلیيل تميام اطالعيات -

رسييييانيۀ دیجیتيال را موجيب تولیيد خودی

مربو بيه تياریخ بشيييری– متمرکز در نقطيۀ

متفاوت از اصييل نمیدانسييت و مینویسييد:
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بر نظریۀ نقطۀ امگا:

بگویند –واقعاً -داخل یک رایانه هسييتند و

 -1قوانین و ثوابيت جهيان بيهگونيهای

صيرفاً شيبیهسيازی شيدهاند و واقعی نیسيتند»(

ضييييروری ،مينيتيج بييه وجيود حيیييات –

 .)Ibid, 124 - 128وی بييرای اثييبييات

ب يهخصيييوص انسييييان– ميیشيييود(.تيقيریير

اینهمانی فرد تقلیدشيييده با فرد سيييابق ،از

حداک ری)

اصيل «این همانی تمییزناپایر» 1الیب نیتس

 -2طيبيق قيوانيیين فيیيزیييک ،اطيالعييات

اسيييتفياده میکنيد .بر اسيييان این اصيييل،

وآگاهی انسان پس از مرگش باقی میماند.

اشييخاصييی که به هیچوجه قابل تشييخیص

 -3هميۀ اطالعيات تياریخ بشيييری در

نیسيتند ،باید یکسيان باشيند .از نظر فیزیک،
شيييبیيهسييييازی(تقلیيد) کيه بيه انيدازۀ کيافی
پیچیيده بياشيييد امکيانپيایر اسيييت؛ بنيابراین

نقطۀ امگا قابل دسترن است(.نقطۀ امگا)
 -4سييیر تکامل حیات ،منتج به وجود
پردازشگری کامل میشود(.اصل نهایی)

زندگی ما ،بعد از رسييتاخیز بسييیار شييبیه به

نتیجـه :پردازشيييگر بيا اسيييتفياده از

زنيدگی ميا در این دنیيا خواهيد بود ،حتی بيا

اطالعات در نقطۀ امگا ،انسان را شبیهسازی

هميان عزیزانی کيه در گياشيييتيه از دسيييت

میکند(.معاد)

دادهایم؛ چون تقلیيد بيایيد بيهطوری دقیق و
کامل باشيد تا هیچ تفاوتی بین اصيل و تقلید
نباشد(.)Ibid, 207–210
تقریر اسيتداللی معاد جسيمانی با تکیه

 .6ارزیابی

در جوامع اسيييالمی ،براهین و ادليۀ فراوانی
برای اثبيات روح و تجرد آن بیيان شيييده و
انيدیشيييمنيدان اسيييالمی ،تبیینهيایی از معياد

 .1الیبنیتس برای اصل اینهمانی (principle of

الف و ب مشترك باشند ،در آن صورت آن دو اینهمان

)identityاهمیت بسیار قائل بود؛ این اصل بیان میکند ،اگر

هستند ،اصل اینهمانی تمیزناپایرها (principle of the

الف و ب اینهمان هستند ،پس همۀ اوصاف آنها مشترك

) identity of indiscerniblesنامیده است .اصل

ال ارسطو آن را صورتبندی کرده
است .این اصل که قب ً

اینهمانی با تقریر الیبنیتس را قانون الیبنیتس

است ،همانگونه که الیبنیتس نشان داد ،برای زمینههای

)(Leibniz’s lawمیگویند؛ این اصل چنین است :اگر

مفهومی ) (intentional contextsمعتبر نیست؛ به همین

الف و ب یک فرد باشند در این صورت هر آنچه دربارۀ

سبب آنرا اصل مصداقیت( (principle of

الف صادق باشد دربارۀ ب نیز صادق است و برعکس.

 extensionalityنامیدند .الیبنیتس صورتبندی
عکس مستوی این اصل را که میگوید ،اگر همۀ اوصاف
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جسيييمانی-روحانی ارائه کردهاند؛ اما چون

.)239-240

فضييای بح« اسييالمی با مسييیحی متفاوت

مالحظۀ دوم« :اصل نهایی آنتروپیک»

اسيت ،در چارچوب فضيای مسيیحی ،آراء

علمی نیست؛ زیرا با شواهد تجربی ،چگونه

تیسلر ارزیابی میشود.

میتوان از ،يایتمنيدی صيييحبيت کرد ،در

 .1-6ارزیابی مبانی نقطۀ امگای تیپلر

مالحظيۀ نخسيييت :پدید آمدن پردازشيييگر
هوشيييمنييد در نقط يۀ امگييا مبتنی بر وقوع
تکینگی فنياوری اسييييت .نظریيهای کيه بيا
چيالشهيای فراوان و مخيالفيان جيدی روبرو
است.
سياخت رایانهای با هوش مصينوعی به
معنيای داشيييتن هوش یيا داشيييتن انگیزه و
اسيتقالل نیسيت و در نهایت ،انسيان اسيت که
آنها را به این شيکل طراحی و برنامهریزی
میکنيد()Searle, 2014, 54؛ بنيابراین
هوش مصيينوعی در عملکردش همیشييه از
انسييان عقبتر و وابسييته به انسييان اسييت.

بيرخيی در تيبيیيیين پييارادوکيس فينيياوری
« »technology paradoxگفتيهانيد:
«قيبييل از وقيوع تيکيیينيگيی فينيياوری ،بيیشيييتير
کسيبوکارهای اقتصيادی ،اتوماتیکسيازی
میشييود؛ این امر موجب بیکاری و کاهش
تقاضيای مصيرفکنندگان شيده و در نتیجه،
انگیزۀ سيييرمایهگااری در فنياوریهایی که
دسييييتیيابی بيه آن ،الزميۀ وقوع تکینگی
اسييييت ،از بین میرود»( Ford, 2009,

حييالی کييه تیسلر ادعييای بررسيييی فیزیکی
محض داشيييت .از اینرو ،برخی مخيالفيان
اصيييلِ نهيایی آنتروپیيک را «اصيييل کيامالً
مضحک آنتروپیک» نامیدند ( Gardner,
.)1986, 22-25
مالحظيۀ سيييوم :نظریيۀ امگيا بر مبنيای
نظریۀ «جهان بسييته» پیریزی شييد؛ زیرا در
یيک «جهيان بياز» کيه بيهصيييورت دائمی در
حال گسيترش اسيت ،دیر یا زود ،اسيتخراج
اطالعات از مناطقی از جهان که از افق دید
ميا دور میشيييود ،نياممکن میشيييود .این
مينيياطيق کييه تيحييت عينيوان «افيق رویييداد»
 Event horizonنامیده میشييوند ،برای
نظریۀ نقطۀ امگا مضير هستند؛ زیرا در نظریۀ
نقطيۀ امگيا تميام اطالعيات بيایيد در یيک نقطيه
جمع شيود تا دسيترسيی به آن ممکن شيود.
بنيابراین ،نظریيۀ نقطيۀ امگيا متکی بيه نظریيۀ
جهانِ بسييته اسييت .این درحالی اسييت که
نظریۀ «جهان بسته» توسط اختر فیزیکدانان
اميروزی رد شييييده و ميحيبيوبيیيتيی نييدارد؛
چنيانکيه تیسلر نیز در اثر بعيدی خود ،یعنی
فيیيزیييک مسيييیيحيی از ایين دیييدگيياه روی
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برگرداند اما توضيیحی دربارۀ افق رویداد و

ایجياد یيک ميهبيانيگ دیگر ،دوبياره بيه دورۀ

این عدم ناهماهنگی نداد.

نيادانی مطلق برگشيييتيه و این سيييیر اداميه

ميالحيظييۀ چيهييارم :طيرفييداران نيظيری يۀ
«جهييان بسيييتييه» بييهطور منطقی قييائييل بييه
مهبانگهای مکرر هسييتند؛ زیرا هر مهرمت
منجر به یک مهبانگ میشييود .در حالیکه
تیسلر ،نقطيۀ امگيا را پيایيان جهيان میدانيد و
تيأکیيد دارد بعيد از بحران بزرگ ،ميهبيانيگ
جيدیيدی ر نخواهيد داد؛ چرا کيه در این
صيورت باید بسایرد که اطالعات و آگاهی
کيه او ميدعی ابيدیيت آنهياسييييت و حتی
خداوند به عنوان پردازشييگر کامل -که در
نقطيۀ اوج قيدرت و علم مطلق قرار دارد-
نياگهيان نيابود خواهيد شييييد .درواقع نظریيۀ
جهيان بسيييتيه در تعيارا بيا اصييييل نهيایی
آنتروپیک است.
هرچنيد تیسلر در مورد ميهبيانيگهيای
مکرر اظهار نظری نکرده اسييت اما اگر آن
را بيسييایيرد بييا چييالشيييی بيزرگتير روبيرو
میشيييود؛ زیرا الزميۀ ميهبيانيگ مکرر ،قرار
گيرفيتين زنييدگيی ميوجيودات در یييک دور
باطل اسيت .موجودات بعد از یک مهبانگ
شيييروع بيه تکياميل کرده و از دورۀ نيادانی
مطلق به دورۀ انسييان خردمند و در ادامه در
نقطۀ امگا به آگاهی مطلق میرسيييند؛ امّا با
رسيييیيدن بيه این نقطيه و بيا وقوع ميهرميت و

مییابد.
 .2-6ارزیابی تبیین میاد جسمانی تیپلر

مالحظۀ نخسييت :دیدگاه تیسلر یک دیدگاه
الحادی اسييت تا یک دیدگاه الهی .تیسلر یا
بيه خيدایی قيادر ،مطلق و خیرخواه ایميان
دارد کيه بنيابراین چنین خيدایی معياد را بر
پيایيۀ حق ،اقياميه میکنيد؛ یيا بيه خيدایی ایميان
دارد کيه اکنون موجود نیسيييت و در پيایيان
جهيان و در نقطيۀ امگيا شيييکيل میگیرد کيه
این عین الحاد است.
مالحظيۀ دوم :برخالف ادعيای تیسلر بر
هماهنگی نظریه اش با آموزههای مسيیحی-
یهودی ،خيدای جهيان تیسلر در پيایيان جهيان
بيه وجود میآیيد .درواقع صيييفيت قيدیم و
ازلی بودن خيداونيد کيه مسيييیحیيان بيه آن
معتقيدنيد در این دیيدگياه نفی میشيييود.
برخالف تأکید مسييیحیت بر علم ،قدرت و
کمييال خييداونييد ،در نظری يۀ نقط يۀ امگييا،
خيداونيد در فرآینيدی زميانی از نقص بيه
کميال سيييیر میکنيد و در پيایيان جهيان بيه
تکياميل نهيایی –حضيييور ،علم و قيدرت-
میرسد.
مالحظيۀ سيييوم :تیسلر عالوه بر اینکيه
انسيييان را تيا حيد زیيادی بيه رایيانيه تقلیيل داد،
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خدا را هم به یک رایانۀ کیهانی فروکاست.
مالحظييۀ چهييارم :این نظریييه ،آموزۀ

اسييت که وی بین شييخص و رایانه ،تفاوت
قائل شده است.

مسييلّم برز در مسييیحیت را توجیه نکرد؛

مالحظيۀ هفتم :تیسلر تفياوت انسيييان و

چون در این دیيدگياه ،خيدا در آخر جهيان

رایيانيه را پردازش سيييرد و گرم قرار داد .بيا

فقط معاد را برگزار میکند.

نگاه کارکردگرایانه ،دربارۀ سيييیسيييتمهای

ميالحيظييۀ پينيجيم :ميعيياد تيقيليیييدی،

هوشيييمنيدی کيه توانيایی واکنش عياطفی و

شييبیهسييازی دقیق فرد در همان شييرایط و با

احسياسيی دارند چه جوابی باید داد؟ موارد

همان پارامترهای دوران زندگیاش اسييت.

انسيانی که قدرت پردازش ذهنی را ندارند،

به این ترتیب اگر شيييخص مظلوم یا فقیر یا

چگونه باید تفسيیر کرد؟ از نگاه تیسلر مورد

حتی شيخصيی که به سيبب مشيکالت متعدد

اوّل(رایانه) را باید انسان فرا کرد و مورد

خودکشييی کرده ،به همان صييورت قبلی و

دوّم(انسان) را باید رایانه فرا کرد.

در هميان شيييرایط بيه زنيدگی بيازگردد و

مالحظۀ هشيتم :اگر مالك اینهمانی،

شيييخص ظيالم یيا ثروتمنيد بيه هميان شيييکيل

آگياهی اسيييت ،بيا توجيه بيه مشيييابيه بودن و

سابق ،پس حکمت رستاخیز و عدالت الهی

تقلیدی بودن شيخص دوّم ،چه وجهی برای

و حتی محبتی کيه مسيييیحیيان بر آن تيأکیيد

اسيتمرار و تداوم شيخص اوّل به دوّم وجود

ویژه دارند ،زیر سؤال میرود.

دارد که هر دو یک نفر هسيتند؟ درواقع دو

مالحظۀ شيشيم :تیسلر حقیقت انسيان را
بييه موجودی مييادی کييه توانييایی پردازش

شيييخص بيا آگياهی مشيييابيه داریم نيه یيک
شخص.

اطييالعييات دارد ،فييروکيياسييييت .مييالك

مالحظيۀ نهم :اگر رایيانيهای در آینيده،

اینهمانی را آگاهیهای شيخص قرار داد و

اطالعيات یيک نفر را روی شيييخص دیگر

بارگااری آنها بر روی یک نسخۀ تقلیدی

بارگااری کند ،آیا آن دو یک نفر هستند؟

در پيایيان همین جهيان فیزیکی را معياد نيامیيد.

حيال اگر اطالعيات یيک نفر را روی چنيد

در نگاه تیسلر عِقاب و ثواب چگونه اسييت؟

شيييخص بيارگيااری کنيد ،بيایيد بسيایرم کيه

آیا پایرفتنی اسيييت که اطالعات شيييخص

همۀ آنان یکی هستند؟

گنياهکيار بر روی رایيانيه بيارگيااری شيييود و

مالحظۀ دهم :تیسلر اشييتیاق به دانش و

سيسس آن سيیسيتم عقاب شيود .این در حالی

جسيييتجو دربيارۀ زنيدگی را وجيه تضيييمین
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شيبیهسيازی انسيانهای گاشيته توسيط رایانۀ

نتیجهگیری

کیهانی دانسيت؛ پیشفرا او این اسيت که

االهیيات دیجیتيال بيا بيازتعریفهيایی تيازه از

برای تحلیل گاشيته ،حتماً باید شيبیهسيازی

انسيان ،روح و حیات ،سيعی دارد پدیدههای

صييورت گیرد ،در حالی که از منظر روش

را از منظر علوم رایيانيهای تبیین کنيد .فرانيک

علمی ،چنین چیزی ضروری نیست.

تیسلر ،انسييان ،شييخص و حیات را بر مبنای

ميالحيظييۀ یييازدهيم :تيیيسيلير در اثيبييات

هوش مصنوعی تعریف میکند .او انسان را

اینهمانی فرد شيبیهسيازیشيده یا فرد سيابق

موجودی کامالً جسييمانی میدانسييت که با

مینویسييييد« :هیچ دلیلی وجود نيدارد کيه

قوانین فیزیک قابل توصييیف اسييت .از نظر

افراد تقلیيدشيييده بگوینيد واقعياً داخيل یيک

او هيرچيیيزی کييه قييابيليیييت رميزگييااری

رایانه هسيتند و صيرفاً شيبیهسيازی شيدهاند و

اطالعات را داشييته باشييد «موجود» اسييت و

واقعی نیستند».

مالك حیييات در موجودات ،توانييایی در

این کالم نیز صيييرفياً ميدعيایی بيدون

محاسيبه و پردازش اطالعات اسيت .تیسلر با

دلیل اسيييت؛ همچنین اگر فرد تقلید شيييده

ارائيۀ دیيدگياه نقطيۀ امگيا بيه تبیین وجود خيدا

نگوید یا نفهميد داخل یک رایانه اسيييت به

و معاد جسمانی میپردازد.

ميعينييای ایينهيمييانيی عييددی نيیسييييت و
نشأتگرفته از جهل مرکب است.

برخالف ادعيای تیسلر بر سييييازگياری
نقطييۀ امگييا بييا آموزههييای مسيييیحی ،این

ميالحيظييۀ دوازدهيم :بينييابير اصييييل

دیيدگياه نيهتنهيا در تبیین معياد جسيييميانی بيا

الیيبنیتس ،تیسلر دربيارۀ دو رایيانيۀ سييياخيت

اشييکاالت اسيياسييی روبرو اسييت ،در تبیین

یک شيييرکت که از نظر ظاهری شيييبیه هم

وجود و صيييفيات الهی نیز بيا مشيييکالت

هسيتند و اطالعات یکی را به دیگری منتقل

متعيددی مواجيه اسيييت .افزون بر این ،نقطيۀ

کردهانيد ،چيه پياسيييخی دارد؟ آیيا این دو،

امگا بر پایههایی اسيتوار اسيت که آن مبانی

اینهمييانی دارنييد؟ بنييابراین پس از مرگ

از تکیهگاهی محکم برخوردار نیستند.

جسييمانی اگر خدا همان اتمها را بازسييازی

نظریيۀ تکینگی فنياوری کيه نقطيۀ امگيا

کند و سيسس اطالعات شيخص سيابق را بر

بر آن تکیيه کرده اسيييت ،دارای ابهيامهيا و

روی آن بارگااری کند باز هم این شخص،

اشيييکيالهيای متعيددی از جمليه پيارادوکس

همان شخص قبلی نیست.

فناوری اسيت .اصيل نهایی آنتروپیک که از
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مبيانی نظریيۀ تیسلر اسييييت ،نظریيهای علمی

عالوه بر اشييکالهای مخصييوص به مبانی

نیسييت .ابطال دیدگاه «جهان بسييته» توسييط

نظریيۀ نقطيۀ امگيا ،اشييکيالهيای متعيددی بر تبیین

اندیشييمندان به اثبات رسييیده و تیسلر نیز در

معاد جسييمانی نیز وارد اسييت .نقطۀ امگا با فرا

آثار بعدی خود از این مبنا دسييت برداشييته

وجود خيدا در پيایيان جهيان ،دیيدگياهی الحيادی

اسيييت؛ اميا تغییر یيا توجیهی در نظریيۀ نقطيۀ

محسوب میشود که با صفات قدیم و ازلی بودن

امگا حاصل نکرده است.

خداوند ناسييازگار اسييت .این دیدگاه توان اثبات
برز را نيدارد و بيا حکميت رسييتياخیز و عيداليت
الهی سازگار نیست.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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مقاله پژوهشی

دوره یازدهم ،شماره  ،27پاییز و زمستان  ،1400صفحه 141-163

ی سهروردی و ظرفیتسنجی آن در ارائۀ الگوی آموزشی
تأملی بر مبانی علمشناس ِ
آیسودا هاشمپور  ،1علیرضا فارسینژاد

2

تاریخ دریافت:

چکیده :این نوشتار در پی واکاوی مبانی حکمت اشراق در ارائۀ تعریف نوینی از علم و ترسیم

1400/1/29

الگویی آموزشی بر آن اسان است .با تأملی در مبانی نورشناسی اشراقی ،معرفتشناسی ،انسانشناسی

تاریخ پذیرش:

و روششناسی سهروردی این مطلب متبادر میشود که مراتب نور ،مراتب ادراك و مراتب نفس

1400/4/12

ال متناظر هستند و انسان با ارتقای درجات نوری خود با دستورالعملهای خاص ،به لحاظ
انسانی کام ً

واژگان کلیدی:

ادراکی نیز مترقی میشود .از اینرو میتوان تعریف نوینی از علم ارائه کرد که اعتبار آن بهطور کلی با
دیگر نظریههای حوزۀ معرفت متفاوت است .از نظر سهروردی «شهود» بهعنوان پشتوانهای عظیم برای

آمييوزش؛ نييور؛ فهم درجات عمیق حقیقت تلقی میشود که نیل به آن از طریق عالم خیال و ارتقای ساحت نورانیت
ميبيانيی اشيييراقيی؛ انسان میسور است .نوشتار حاضر بر آن است تا با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی مبانی و مختصات
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مقدمه
سيهروردی با تدوین حکمت اشيراق ،فلسيفه
و عرفيان در تميدن اسيييالمی را بيه شيييریيان
واحيدی مبيدل سييياخيت و عالوه بر مبياحي«
نظری و اسيييتداللی ،تجربۀ شيييهودی را نیز
معتبر و با تأکید بر اصيالت شيهود نسيبت به
تجربه ،مقدمات اسيتنتاج و بسيط علم نوینی
را فراهم کرد .وی با ترسيييیم مراتب نور به
م يابيه مراتيب فياعلیيت خيداونيد ،معلومیيت
آنها را با مظهریتشييان یکی دانسييت و قائل
به تشييکیک در مراتب نوری شييد .معرفت
شيهودی را از سينخ نور و ذومراتب دانسيت
و اذعان کرد که انسييان با ارتقاء نورانیت یا
بيهعبيارتی بيالفعيل نمودن توانياییهيای بيالقوۀ
خود ،میتوانيد بيه فهم عمیقی از حقیقيت
نيایيل گردد .چنین علمی کيه میتوان آن را
«علم اشيييتيدادی» نيامیيد ،بر مراتيب مختلف
علم اطالق میشيييود؛ بيدینگونيه کيه در
فلسييفۀ اشييراق ،علم از سيينخ نور اسييت و با
عنایت به تشيييکیک در نور ،علم نیز دارای
مراتب گوناگون میشيود و هیچ مرتبهای با
مرتبۀ دیگر در تعارا نخواهد بود .انسييان
با به فعلیت رسيياندن قوای خود بهتدریج از
ادراك محسييوسييات و تجربیات حسييی به
عوالم برتر و تجربیات شييهودی راه مییابد
و قادر به مشياهدۀ حقیقت امور میشيود .از

آنجا که تعاریف مختلف علم متناسيييب با
بيافيت محیطی ،تياریخی و آرميانهيای خود،
بر رونييد آموزش مؤثر اسييييت ،بررسيييی
مختصيييات علم اشيييتيدادی و دالليتهيای
آموزشيييی آن -کيه بر پویيایی متربی تيأکیيد
دارد -از اهمیت بسييیاری برخوردار اسييت؛
زیييرا تييا زمييانييیکييه ن يظييام آمييوزش در
چهيارچوب سييياميانيۀ آموزشيييی بيهگونيهای
محدود و مکانیکی شکل یابد و راه هرگونه
پویایی ،انعطافپایری و مشييياهدۀ افقهای
برتر را ببندد ،متربیانی تربیت میشيييوند که
قدرت کشييف و ابداع ندارند و تفکرشييان
در بُعيد ذهن ،قلبشييييان در بُعيد عياطفيه و
رفتيارشييييان در بُعيد ارزش ،عقیم اسييييت
(نوروزی؛ هياشيييمی اردکيانی)77 :1391 ،؛
در حيالیکيه آموزش وقتی میتوانيد موفق
بياشيييد کيه هميه ابعياد شيييخصيييیتی متربی و
مراتيب زنيدگی فردی و اجتمياعی او را در
بر بگیرد و از این طریق ابواب وسيیعتری از
علم و معرفت را به روی آنها بگشاید.
اگرچييه در این زمینييه تحقیقيياتی بييه
انجيام رسيييیيده کيه از آن میيان میتوان بيه
(نيوربيخيش( ،)1388 ،نيوروزی؛ هيياشيييميی
اردکييانی( ،)1391 ،خجسيييتييه و دیگران،
 )1394و (عزیزی علویجيه )1398 ،اشييياره
کرد ،اما ارائۀ الگویی آموزشييی بر اسييان
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نظام نوری -اشيراقی سيهروردی ،وجه تمایز

 .1-1مبانی نورشناسی اشراقی نظریۀ علم اشتدادی

نوشيتار حاضير محسيوب میشيود .1به منظور

سييهروردی بنیانگاار مشييربی در حکمت

ترسيييیم نظریيۀ علم اشيييتيدادی در فلسيييفيۀ

اسييت که جامع بح« و اسييتدالل و ذوق و

اشييييراق ،ابيتييدا ميبييانيی نيورشيييينيياسييييی،

شيهود اسيت .هسيتیشيناسيی وی ،آموزهای

ميعيرفييتشييينيياخيتيی ،انسييييانشييينيياخيتيی و

اسييت که با شييهود و عقل ،فهم و دریافتی

روششيناختی سيهروردی بررسيی و سيسس

مرکييب از نظييام و مراتييب نوری را ارائييه

نتایج آموزشيی علم اشيتدادی و راهکارهای

میدهيد؛ چنيانکيه در تيأمالت وی« ،خرد»

تحقق آنهيا بيا تيأکیيد بر نقش محوری مربی

یونانی و ایرانی با عرفان ایرانی -بینالنهرینی

تبیین میشود.

شيييریيان واحيدی دارد .در این آیین نور بيا
ظلمت توأم است و با تمام تباین ماهوی که

 .1نظریۀ علم اشتدادی در حکمت اشراق

سيهروردی ،انسيان را تنها موجودی میداند
کييه در سيييیير تيکييامييل ،هيميواره ميفيتيوح و
منکشيف اسيت .بر همین اسيان معتقد اسيت
آدمی میتوانيد از عيالم مياده عبور کنيد و بيا
سيیر در عوالم باال ،به فهم و دریافت مراتب
عيالی علم نيایيل آیيد .تبیین این نوع از علم،
منو به تقریر مبانی نورشييناسييی اشييراقی،
ميعيرفييتشييينيياخيتيی ،انسييييانشييينيياخيتيی و
روششييينياختی سيييهروردی اسيييت کيه از
مؤلفههای اسياسيی علم اشيتدادی محسيوب
میشود.

دارنيد ،بيهکلی از هم متميایز نبوده و هر یيک
از جهتی وقایۀ دیگری اسيييت .در این نظام
فلسيييفی ،مراتب نور از باال به پایین به ميابيۀ
مراتب و جلوههای فاعلیت خداوند هسييتند
کيه معلومیيت آن بيا نورانیيت و مظهریيت آن
یيکيی اسييييت .از ایينرو در عيليماالنيوار
سيييهروردی از درجييات مختلف نور کييه
نسيييبيت بيه هم دارای شييييدت و ضيييعف
تشييکیکی دارند ،سييخن به میان میآید .در
این سيييلسيييله ،میان مراتب نوری که مبنای
حکمت اشييراقی را تشييکیل میدهد ،رابطۀ
علّی برقرار اسيت (سيهروردی ،1375 ،ج :2

.1الزم به ذکر است نویسنده در پژوهش دیگری

پرداخته است .این مقاله هماکنون در قسمت مقاالت

تحت عنوان «تأملی بر نظریۀ علم اشتدادی در

آمادۀ چاپ نشریۀ حکمت صدرایی قابل مالحظه

حکمت متعالیه و هنجارهای آموزشی آن» بر اسان

است.

علمشناسی حکمت متعالیه به ارائۀ نظریۀ آموزشی
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 .)148نزد سهروردی ،مراتب نور که از نور

منفصيل همان عالم م ال (همان ،)230 :عالم

ميحيض آ،يياز و بييه ظيليمييت عيياليم ميياده

صيیاصيی معلقه (همان )231 :و عالم اشيباح

میانجامد ،چنین است (همان:)145 :

ميجيرده (هيمييان )234 :اسييييت؛ هيميچينيیين،

نوراالنوار
↓
انوار قاهرۀ طولی (انوار اعلون)
↓
انوار قاهرۀ عرضی (ارباب انواع)
↓
انوار مدبره (عالم نفون)

در نمودار فوق ،سيييیر نزولی مراتيب
نور مشييخص شييده اسييت .برقراری پیوند
میيان عيالم انوار بيا عيالم ،واسيييق و برز
(عالم طبیعت) ،بهوسييیلۀ «عالم م ال» اسييت.
بيه اعتقياد سيييهروردی در پرتو عيالم م يال،
پیوسيييتگی میيان زمین و آسيييميان محفوظ
میميانيد .این عيالم ،آمیختيه بيا خواص ميادی
اسييت .به سييبب این ویژگی ،اشييباح م الی
موجود در این عيالم کيه مورد مشيييياهيدۀ
عييارفييان قيرار ميیگيیيرد نيیيز حييائيز چينيیين
ویژگیهایی میشييوند .عالم خیال منفصييل
توسييط انوار اسييفهبدی بر قوۀ خیالِ متصييل
انسان اشراق میشود (همان ،ج .)215 :2
قييابييل ذکير اسييييت عيياليم مي ييال از
ابتکارهای مهم سيهروردی اسيت .وی عالم
م ال را به دو سياحت آفاقی و انفسيی تقسيیم
میکند و آنها را به ترتیب ،خیال منفصييل
و خیيال متصييييل مینياميد .منظور از خیيال

منظور از خیال متصييل نیز قوۀ خیالی اسييت
که درون انسيان و از حوان باطنی او اسيت
کيه اشيييبياح ميالی موجود در عيالم ميال کيه
مورد مشيياهدۀ انسييان قرار میگیرد ،بر قوۀ
خیال او اشييراق و در این قوه ظهور مییابد
(هميان ،ج  .)215 :2بنيابراین توجيه بيه این
نکته ضيييروری اسيييت که قوۀ خیال ،یر از
عيالم خیيال منفصيييل یيا عيالم م يال اسيييت.
سيييهروردی قوۀ خیيال متصييييل را ميادی
میدانيد .نزد وی ،نسيييبيت میيان قوۀ خیيال
متصيل و عالم خیال منفصيل ،نسيبت ظاهر به
مظهر اسيت و مدرك اصيلی صيور خیالی،
نفس و نور اسيييفهبدی اسيييت و قوۀ خیال،
هیچ وسياطتی در شيهود خیالی ندارد (برای
اطالع بیشتر در این مورد ر.ك :کمالیزاده،
.)116 :1390
بنابراین از طریق عالم م ال ،سييينخیت
میان دو عالم مادی و مجرد برقرار میشييود
و یيک سييياختيار معقول و منطقی از سيييیر
وجودی عوالم نوری محقق میشود و تنزل
فیض از عوالم برتر بيه عيالم ميادی موجيه و
قابل تبیین میگردد .در مکتب اشييراق ،این
عيياليم از طيریيق قيياعييدۀ اميکييان اشيييرف
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(سهروردی )159 :1373 ،ثابت شده است.
 .1-2مبانی میرفت شناختی نظریه علم اشتدادی

نورشييناسييی اشييراقی نزد سييهروردی پیوند
وثیقی با معرفتشييناسييی او دارد؛ چنانکه
مطيابق این مطيالب میتوان دریافت که نظيام
معرفتشيناسيی سيهروردی نیز بر اسيان علم
شييهودی بنا شييده و تمام درجات ادراك،
اعم از حسيييی ،خیيالی و عقلی کيه هميه از
جنس شييهود هسييتند را در بر گرفته اسييت.
بهعبارتی معرفت شييهودی که از سيينخ نور
اسييييت ،مياننيد نور ،مراتيب متعيدد دارد و
مشيتمل بر طیف وسيیعی از عالیترین درجه
تييا نييازلتييریيين درج يۀ ادراك اسييييت.1
سيييهروردی بييا التفييات بييه قوا ،حيياالت،
اندیشيييهها ،نیات و خطورات هر شيييخص،
دسيييتیيابی بيه حقیقيت و معرفيت را امری
بيدیهی و دریيافيتهيای شيييهودی و معيارف
بدیهی را بنای معرفت میداند (سيهروردی،
 ،1375ج .)111 -41 -18 :2
در مکتيب سيييهروردی ظهور حقیقيت

145

وجود ،مترادف با شيناخت اشيراقی اسيت و
این شيناخت که از مکاشيفۀ اشيراقی حاصيل
میآید ،معرفتی بدیهی و معنوی اسيييت که
بسيييتر آن ،جان آدمی اسيييت و بر اسيييان
اشيييراق انوار قاهره بر نفس مجرد حاصيييل
میشيييود .از اینرو میتوان گفيت ميدرِك
مباشير و بدون واسيطه ،نفس انسانی است .به
همین دلیل ،سيهروردی «شيهود» را مشياهدۀ
نفس مینامد که کشيفی صيریح و ذوقی تام
اسييييت (جيانمحميدی .)10 :1390 ،آرا و
اندیشييههای او در این باب صييراحتاً بیانگر
این مطلب اسيت که تمام انسيانها بر حسيب
توانيایی بياطنی و معرفيت درونی ،میتواننيد
حقایق هسيييتی را مشييياهده کنند و با سيييعۀ
معرفت ،به جایی برسيند که از شيدت پیوند
نيفيس بييه عيياليم عيقيول و ميجيردات ،آنيچييه
دیگران در عيالم خواب و رویيا میبیننيد ،در
بیيداری مشييياهيده کننيد (ذبیحی؛ صيييیيدی،
.)139
قيابيل ذکر اسيييت علم ،ميدار فلسيييفيۀ
سيهروردی اسيت و شيهود در مسيألۀ محوری

.1با بررسی آرای سهروردی میتوان شالودۀ

آنجایی که انوار بسیط هستند ،پس جزء ذاتشان هم

تشکیک وجود را نزد او جست .برای م ال ،وی

نمیتواند عامل تمایز باشد .عوارا مادی نیز در این

اذعان دارد اختالف انوار به کمال و نقص میباشد.

مسأله بیمعناست .پس باید معتقد شد که تمایز انوار

او توضیح میدهد که اختالف انوار مجرد نه به تمام

به کمال و نقصان وجودی است (سهروردی،1375 ،

ذات است و نه به جزء ذات و نه به عوارا آن؛

ج .)119 :2

چراکه ماهیت نمیتواند عامل اختالف باشد و از
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حکمت اشيراق -علم اشيراقی -حائز اهمیت

قسيييم را در پرتو معرفيت قلبی بیيان میکنيد

ویژه اسيت .وی اصيطالح شيهود را بر تمام

(یزدانپنياه ،ج )56 :1؛ بيهگونيهای کيه در

مراتب ادراك حسيی ،خیالی ،عقلی و قلبی

پرتو شيييهود قلبی ،قليب بيهعنوان قوۀ برتر،

اطالق میکند .نزد سييهروردی ،شييهود در

خود را در عقيل ،جياری و سييياری و آن را

عيالیترین مرتبيه متعلق بيه مشييياهيدۀ قلبی و

منور میکنييد (سيييهروردی ،1375 ،ج :3

همچنین معرفت فوق ادراك عقلی اسيت و

.)69

حقیقيت معرفيت اشيييراقی نیز در این مرحليۀ

شيهود قلبی ،مشياهده و کشيف مسيتقیم

نهيایی از شييينياخيت شيييهودی عقيل ،تحقق

حقایق مجرد و انوار برین به نحو حضيوری

مییيابيد و بيه ظهور میرسيييد (کميالیزاده،

اسيييت که صيييرفاً از طریق رفع موانع مادی

 .)217 -215 :1390سييييهييروردی گييار

توسيط نفس شيخص میباشيد .سيهروردی به

تيدریجی نفس بيه سيييوی دریيافيت ميدارج

تفصيیل از این قسيم سيخن میگوید و آن را

واالی معرفت را با اقسيام شيهود به این نحو

ثمرۀ دو عياميل خطیر «خلع بيدن از نفس در

بیان میکند:

اثر ریاضيت و مجاهدت» و «اشيراق و تابش

شيهود حسيی ،ناظر بر تجربۀ انسيان از

انوار الهی بر نفس انسيييان» میدانيد (هميان:

اشييیای خارجی اسييت و به نحو شييهودی از

 .)3عامل نخسيت ،داللت بر این دارد که به

طریق اضيييافيۀ اشيييراقی بيه دسيييت میآیيد

میزان افزایش توان انسيييانی در ریاضيييت و

(همان.)486 :

مجياهيدت در نتیجيۀ خلع یيا تجریيد نفس از

شيييهود خیيالی ،آن قسيييم از معرفيت

بييدن ،معرفيت شيييهودی و طبعياً یقین نیز

مشييتمل بر حقیقت صييورتهایی اسييت که

افزایش مییيابيد .عياميل دوم نیز شيييهود را

در عالم خواب و رؤیا مشياهده میشود و به

مسييتقیماً با اشييراق و نور پیوند میزند و بر

نحو حضيوری ،از طریق رفع موانع جسيمانی

ویژگیهييای کييامالً اشيييراقی آن تييأکیييد

و مادی و بدون نیاز به وسييياطت صيييورت

میورزد؛ بيه این ترتیيب ،معرفيت اشيييراقی،

ذهنی حاصل میگردد.

در عيالیترین مرتبيۀ خود ،در شيييهود قلبی

شيهود عقلی ،عبارت اسيت از دریافت

ميتيبيليور ميیشييييود .بينييابيرایين بييه اعيتيقيياد

حقیقيت بيه نحو شيييهودی از طریق عقيل و

سيييهروردی ،شيييهود قلبی حائز دو ویژگی

بيدون نیياز بيه اقياميۀ برهيان .سيييهروردی این

منحصيير به فرد اسييت :اول اینکه باالترین
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درجۀ معرفت انسييان اسييت و میتواند عقل

 .)81در ميعيرفييتشيييينيياسييييی ميورد نيظير

انسييييان را بييا خود وفق دهييد؛ چنييانکييه

سيييهروردی ،توجيه بيه این نکتيه ضيييروری

میگویيد« :اهيل ریياضيييت آنگياه کيه علوم

اسيت که تجربیات حسيی بهعنوان مقدمهای

برایشيان حاصيل گردد و در معلومات خود

برای تجييارب شيييهودی و نیز برای تعلیم

از مسيييبيباالسيييبياب فروتر از وی بيه تفکر

مباح« حاصيييل از تجارب اشيييراقی مورد

لطیف بسردازد ،فکر و عقلشيييان با قلبشيييان

اسييتفاده قرار میگیرند .درواقع اسييتفاده از

سييييازگيار میگردد» (هميان .)271 :و دوم

دادههيای حسيييی بيه منظور تجربيۀ شيييهود

آنکه ،یافتههای شييهودی در عین حال که

خیيالی و قلبی ضيييروری و ،یر قيابيل انکيار

شيخصيی هسيتند ،اسيتداللپایرند و از این

اسيت؛ زیرا عدم آن ،نقص ادراك انسيان را

طریق قيابيل انتقيال بيه ،یر میبياشييينيد؛ گرچيه

در پی دارد؛ چنانکه اگر انسان فاقد توانایی

شيهود بر اسيتدالل تقدم دارد (همان.)156 :

اقياميۀ برهيان و دلیيل در بیيان تجيارب شيييهود

بنيابراین نزد سيييهروردی عيالیترین مراتيب

خیيالی و قلبی بياشيييد نیز ادراك و بیيان او

شييهود با عقل و فکر تناسييب دارد .در باب

ناقص اسييت (سييهروردی .)361 :1380 ،به

تفياوت شيييهود خیيالی بيا قلبی نیز میتوان

این ترتیيب ،نزد سيييهروردی «ادراك» بيه

گفت ،شهود خیالی نیازمند درجهای از رفع

عنوان عملی جيامع برای آگياهی از اشيييیياء،

حجياب در نتیجيۀ تهيایيب نفس و رهيایی از

زمانی ر میدهد که م ال حقیقت اشيييیاء،

ماده اسييت؛ اما شييهود قلبی صييرفاً از طریق

توسيييط فياعيل شييينياسيييا حياصيييل شيييود

رفع تمييام حجييابهيا صيييورت میپيایرد

(سيييهروردی ،1375 ،ج  .)15 :2بنيابراین،

(سهروردی.)272 :1388 ،

ادراك بر مراتييب گونيياگون علم داللييت

الزم بيه ذکر اسيييت ،علیر،م تيأکیيد

دارد و مشيتمل بر همۀ اقسيام شيهود اسيت.

فراوانی که سييهروردی به امر شييهود دارد،

سيييهروردی به مراتب واالی شيييهود توجه

تفکر و تعقل را برای شناخت ،امری الزم و

دارد و معتقد است که دقت به «رمزگونگی»

ضييروری میداند و به دلیل اهتمام به هر دو

حقایق ،امری ضييروری اسييت .وی سييخنان

مورد شيييهود و تفکر ،ظرفیيت اسيييتنبيا

حکميای متقيدم را -کيه بيه عقیيدۀ او بيه

دالليتهيای تربیتی در فلسيييفيۀ او بيه خوبی

درجات باالی ادراك رسيیدهاند -رمزگونه

فراهم اسيييت (شيييرفیجم؛ خلیلی:1389 ،

میدانيد (سيييهروردی )34 :1375 ،و چنین
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نیسيت که ظاهر رمز برخالف باطنش باشيد؛

خداوند نایل شيود و حقایق نهفتۀ عالم بر او

بلکيه بيایيد از همین ظياهر عبور کرد و بيه

آشيييکيار گردد؛ بهگونهای که مدام با لات

باطن رسييید و این عبور به میزان اسييتعداد و

وصييفناشييدنی همراه باشييد (همان.)82 :

توانایی هرکس متفاوت اسيت (ابنالهروی،

بنابراین ،انسيان باید سياحت نورانیت خود را

 .)8 :1363از اینرو سيييهروردی بيا بیيانيات

ارتقيا دهيد تيا بتوانيد بيه مراتيب واالی حقيایق

خود در باب نسبت انسان با معرفت و اساساً

عالم صيعود کند و حقیقت شيیء برای قلب

امکان دسييتیابی به آن ،شييکاکیت مطلق را

او آشيکار شيود (همان ،ج  .)214 :2مشياهدۀ

نقض میکند؛ زیرا معتقد اسيت هر شيکاکی

حقایق جهان برای تمام انسييانها بر حسييب

الاقل به شيک خود یقین دارد (سيهروردی،

توانایی باطنی و معرفت درونی آنان میسييير

 ،1375ج  .)212 :1سييييييهيييروردی،

اسيت .هر شيخصيی میتواند به جایی برسيد

نسييبیتگرایی محض را نیز نمیپایرد و در

کيه از شيييدت پیونيد نفس بيه عيالم عقول و

این باب میگوید :چنین نیسييت که اندیشيۀ

مجردات ،آنچيه دیگران در عيالم خواب و

شيخص بهطور تام متأثر از حاالت نفسيانی و

رؤیيا میبیننيد ،در بیيداری مشيييياهيده کنيد

محیطی و شيييرایط مکيانی و زميانی بياشيييد؛

(همان ،ج  )178 :3و صيدایی را از آن عالم

چنانکه نور خورشيید منو بر حس باصيره

بشينود یا خبری را توسيط نوشيتاری بخواند

نیسيييت و اگر دیيدگيان ميا نبياشيييد نیز نور

یيا بویی را اسيييتشيييميام کنيد و یيا مزهای از

خورشييید بروز و ظهور دارد (سييهروردی،

میوههای عالم خیال را بچشييد (همان ،ج :3

 ،1375ج .)114 :2

 .)361بييه اعتقيياد سيييهروردی بييا افزایش

 .1-3مبانی انسانشناختی نظریۀ علم اشتدادی

به اعتقياد سيييهروردی ،انسيييان دارای چنيان
جایگاهی اسييت که میتواند از عالم خلقی
تا عالم ربوبی را طی کند و در عالم هسييتی
بيه اذن الهی ،تصيييرف نميایيد (هميان ،ج :4
 )239و دارای چنييان ظرفیييتهييای بييالقوۀ
علمی اسيييت کيه بيا تحقق آنهيا و ارتقيای
سيياحت معرفت میتواند به مقام جانشييینی

همياهنگی بيا نظيام و مراتيب نوری ،حکميت
و دانایی شخص نیز ارتقا مییابد .از اینرو،
وی حکیم واقعی را نسيخهای کامل از عالم
میدانيد کيه سيييياحيت فکری و معنوی او،
مرزهييای زمييان و مکييان را درمینوردد و
حیطۀ جوالن او ،ازل تا ابد را تحت پوشيش
خود قرار میدهييد .وی در آ،يياز بييا بييال
اندیشييه و نظر ،به پرواز درمیآید و سييسس
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خود را از ثقل مادی میپیراید و به سييیر در

اینرو شيهود قلبی ،مشيتمل بر شيهود عقلی

کائنات درمیآید (همان.)76 :

از راه پاکسازی و تصفیۀ باطن است (همان،

شيایان ذکر اسيت که آیین اشيراقی ،در

ج  .)69 :3سييهروردی معتقد اسييت اشييیاء

اندیشيۀ تسيلط بر انسيان ،تغییر و تصيرف در

عالوه بر ظاهر که از طریق شيهود حسيی به

نظيام کیهيانی نیسييييت (طبياطبيایی:1368 ،

دسيت میآید ،دارای باطن هسيتند و نیل به

 )153و چنيانکيه گفتيه شيييد ،نورانیيت و بيه

آنها از طریق شيييهود خیالی و قلبی میسييير

تيعيبيیيری ،مشيييرقيیبيودن آدميی نيیيز در پيرتيو

میشيود .حس ،اسيتدالل و شيهود خیالی و

سيازگاری و هماهنگی هرچه بیشيتر انسيان با

قلبی در واقع از مراتيب شيييیء بيه حسييياب

مراتب نوری تأمین میشيود .به همین دلیل،

میآیند و در تعارا با یکدیگر نیسيتند .اما

در این آیین ،محوریترین ویژگی انسيييان

اکيتيفييا بير یيکيی از آنهييا ،ميوجييب نيقيص

کامل ،هماهنگی او با نظام کیهانی اسييت و

ادراك میشيود؛ چنانکه سيهروردی ضيمن

بر انسييييانهيا واجيب اسييييت کيه از هميۀ

مشيييائی
معرفی تألیفات خود که بر سيييیاق ّ

مقدورات و تواناییهایشيان در راسيتای این

اسيت ،حکمتاالشيراق را اثری میداند که

سازگاری بهره برند.

واجد همۀ اقسيام ادراك اسيت (همان ،ج :2

 .1-4مبانی روششناختی نظریۀ علم اشتدادی

سيييهروردی مراتيب ميدرکيات نفس را بر
اسان مراتب نوری شرح میدهد .او هستی
را دارای سيييه مرتبيۀ طبیعيت ،م يال و عقيل
میداند که در طول یکدیگر قرار گرفتهاند.
نفس میتواند صيييور موجود در هر یک از
این مراتيب را درك کنيد و بيه هميان میزان
به کشييف حقیقت نایل آید .بنابراین ،نفس
به لحاظ مدرکات خود نیز دارای سيه مرتبۀ
حس ،خیال و قلب اسييت .اما چنانکه ذکر
شيد ،در شيهود قلبی ،قلب بهعنوان قوۀ برتر،
خود را در عقل جاری و منوّر میسييازد .از

)10؛ حکمتی که هم شيييهود و کشيييف را
ارج مینهيد و هم بر اسيييتيدالل و برهيان
اهتمام میورزد و با اصيیل دانسيتن کشيف و
شيييهود از ظرفیت اسيييتدالل در جهت رفع
کياسيييتیهيای آن بهره میجویيد .بنيابراین
میتوان «شييهود به م ابۀ روش» را بر موارد
زیر مبتنی کرد:
 حقیقت اشیاء فقط از راه حس و ظاهرکشف نمیشود ،بلکه برای دریافت کامل
آن ،نیاز به شهود و مکاشفه -اعم از خیالی
یا عقلی -است.
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 -هستی دارای مراتب است و عالم خیال ،حد

بنابر مطالب فوق ،در دسيتگاه اشيراقی،

فاصل عالم ماده و تجرد محض است و از

ظرفیت مناسييبی برای معرفی و شييناسيياندن

این طریق امکان شهودی متناسب با توانایی

علمی وجود دارد که از سيينخ نور اسييت و

هر کسی فراهم میشود.

بييهطيور کييامييل بييا ميعيرفييتشيييينيياسييييی

 -انسان دارای چنان جایگاهی است که می-

(اپیسيتمولوژی) که شياخهای از فلسيفه و به

تواند از عالم خلقی تا عالم ربوبی را طی

م يابيۀ نظریيۀ چیسيييتی معرفيت بوده ،متميایز

کند و حتی به اذن الهی در عالم تصرف

است؛ زیرا موضوع معرفتشناسی ،شناخت

نماید و اگرچه مسائلی از قبیل حرکت

اسيييت و بيه «بياور صيييادق موجيه» تعریف

جوهری و سایر مسائل که به تبع اصالت

میشيييود و از اینرو موجييب بروز برخی

وجود مطرح است ،برای سهروردی مطرح

مشيييکالت میشيييود .1اسييياسيياً این نوع از

نبوده ،اما وی به ارتبا مستقیم تناظر انسان

علمشييينياسيييی ،علم را از سييينخ مفياهیم

با عالم کیهانی در جهت تکامل و دریافت

نمیدانيد و بيا التفيات بيه «حقیقيت خيارجی و

هرچه بیشتر معرفت و علم حقیقی عنایت

عینی» در صيدد کشيف آن اسيت .بهعبارتی،

ویژهای دارد.

متعلق آن را «حقیقيت» میخوانيد نيه صيييور

 -به میزان رهایی از موانع و حجابهای مادی،

ذهنی امور .به این ترتیب ،سيياحت وسييیعی

نیل به حقیقت از طریق شهود میسر میشود.

از عيليم ميطيرح ميیشيييود کييه ابيزار حيس،

 -میتوان گفت سهروردی با توجه به همین

تجربيه ،عقيل و شيييهود را در بر میگیرد و

روش ،علم حقیقی را تلفیقی از استدالل و

هيیيچ یييک را در کسييييب حيقيیيقييت نيفيی

شهود دانست و فهم حقیقت را به ساختار

نمیکند.

محدود استدالل منحصر نساخت .شایان
یادآوری است که سهروردی ،تمایز میان
شهود درست و نادرست را نیز مطرح و
آزمون با موازین صحیح منطق را بهعنوان
معیاری برای آن عرضه کرد.

 .2نتایج آموزشی علم اشتدادی

ابعاد مختلف اندیشييۀ سيييهروردی ،ظرفیت
استنبا دستورالعملهای تربیتی و آموزشی
متناسيب با بافت اسيالمی -ایرانی دارد .برای

 .1مطابق این تعریف از معرفت ،مبح« علم

بدیهیات اولیه و حدسیات از حوزۀ معرفت خارج

حضوری ،تصدیقات ظنی ،مفاهیم تصوری،

میشوند.
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م يال ،آثيار و انيدیشييييههيایِ «عرفيانی» او

و فهم الیيههيای عمیقتری از حقیقيت نيایيل

میتوانيد در پرورش و تربیيت نوجوانيان و

میشيييود (سيييهروردی ،1375 ،ج .)82 :4

جوانيان کيارآميد بياشيييد و بيا توجيه بيه رشيييد

انسييان با ماهیتی ،یرثابت همواره در مسييیر

فزایندۀ انگیزههای عرفانی ،مسيیر صيحیح و

کشيييف حقيایق پویياسيييت و این قيابلیيت را

مطلوب را برای آنان ترسييیم کند و آنان را

دارد تا به نهاییترین درجۀ سعادت و کمال

از بیراهييه بيياز دارد (خييادمی؛ گييلآقييایی،

برسيييد .از اینرو ،تکياميل مراتيب ميدرکيات

 .)37 :1389هيميچينيیين در آراء و تيفيکيرات

متربی از اهداف اسيياسييی آموزش اشييراقی

فلسيفی سيهروردی ،مشياهده میشيود که با

بيهشيييميار میرود کيه خود منو بر پرورش

رسييمیتدادن به روش شييهود در سييیسييتم

همهجانبۀ قوای حس ،خیال و تعقل است.

یادگیری ،با نظام رسيمی و خشيک مشيائیان
که معرفت را در بح« و اسييتدالل صييرف
محيدود کردهانيد ،مخيالفيت میشيييود؛ البتيه
این نوع نگرش ،نافی اندیشيييههای مشيييائی
نیسيييت بلکيه بيا توسيييعيۀ سييياحيت علم و
روشهيای یيادگیری ،بحي« و اسيييتيدالل را
تنها بخشی از طرق متعدد فهم میداند و در
رونيد تحقق فهم برتر ،بر ارتقياء سيييياحيت
نورانیت انسييان و توانایی وی در انکشيياف
الیههای حقیقت تأکید بسييیار دارد .ترویج
و رسيييمیت این نوع علمشيييناسيييی در میان
ميتيربيیييان ،نيتييایيجيی را بييه دنيبييال دارد کييه
تحققشييييان منو بر اتخيياذ راهکييارهييای
مناسب آن است.

 .2-1-1راهکارهای تحقق نتیجۀ اول
الف) پرورش حواس

به اعتقاد سيهروردی ،نخسيتین منبع دریافت
حقیقت ،عالم طبیعت و ماده اسيت و بخش
عظیمی از معلوميات انسييييان از این طریق
حاصيل میشيوند (سيهروردی ،1375 ،ج :3
 .)408 -255 -252از ایينرو ،بييه ميیيزان
تقویييت و پرورش حوان ظيياهر ،ارتبييا
متربی با عالم طبیعت و ماده برقرار میشيود
و معلوميات اولیيۀ ذهن او افزایش مییيابيد و
نفس در افعيال بعيدی بيهلحياظ کمّیيت و
کيیيفيیييت و ابيتيکييارات ذهينيی ،بيهيتير عيمييل
میکند .شييناخت متربی از جهان مادی و به
تبع آن ،کشيف اسيرار و رموز آن ،مسيتلزم

 .2-1نتیجۀ اول :استکمال مراتب مدرکات متربی

مهارتهای ویژۀ مربی اسيت؛ مربی باید در

به اعتقاد سيهروردی ،انسيان به میزان توسيع

راسيييتيای تحقق اسيييتکميال نفس متربی بيا

وجودی و ارتقای نورانیت خود ،به کشييف

فراهم کردن فرصييييتهييایی برای تمييان
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حوان متربی بيا پيدیيدههيای جهيان ،معطوف

مرحليه ،تخیيل متربی بيایيد بيهگونيهای خالق

کردن توجيه بر وقيایع و امور محسيييون،

رشد یابد .تقویت تخیل در دوران کودکی،

تدریس بر اسان عینیات خارجی ،توصیف

اهمیت شييایانی دارد و پرورش درسييت آن

پيدیيدههيای محسيييون بيه طرق مختلف اعم

مسيتلزم روشهایی اسيت که خالقیت متربی

از شييعر ،داسييتان ،تجزیه ،آزمایش و انجام

را به منصييۀ ظهور برسيياند .در این راسييتا،

فعالیتهای آموزشی در بستر طبیعت ،زمینۀ

مربی میتواند به مدد درنهایی که بیشييتر

پرورش و تقویييت قوای حسيييی متربی را

جينيبييۀ ذوقيی دارنييد و عيواطيف ميتيربيی را

فراهم کنيد.کييارکرد این روش در نظریيۀ

برمیانگیزنييد ،تخیييل او را پرورش دهييد.

علم اشيتدادی ،اهمیت و سيازگاری کشيف

برای م ال ،درسييی مانند ادبیات تخیلی اعم

حقایق با ظواهر محسييوسييات اسييت؛ زیرا

از داسييتان و شييعر ،متربی را وامیدارد تا با

بخشييی از کشييف حقیقت از طریق حوان

زیر پا نهادن اندیشيههای قراردادی ،افقها و

پنجگانه صيورت میپایرد و سيیر انسيان از

عواطف درونی را کشييف کند .این روش،

آنجا آ،از میشود.

متربی را بيه داوریهيای روشييينبینيانيه مجهز

ب) پرورش تخیل

پس از تکامل متربی در روش قبل ،باید
به تدریج او را از ظواهر پدیدهها متوجه
بواطن آنها ساخت و مقدمات تعقل و

میکند و موجب توسع اندیشۀ متربی نسبت
به جایگاه وجودی خودش میشود.
هنر :بهرهگیری از روشهيای هنری و
زیباشييناسييانه میتواند مفاهیم و معانیای را
کيه بیشيييتر مردم از درك آن عياجزنيد ،بيه

تفکر را در متربی ایجاد کرد .کوشش

راحيتيی اليقيياء کينييد .در ایين روش ،ميربيی

مربی در این مرحله باید در راستای

میتوانيد بيا بيهکيارگیری صيييحیح از هنر،

توسل به مواردی باشد که در رشد تخیل

سيطح تجربه و درك زیباییشيناختی متربی

متربی مؤثر است .برای نمونه میتوان به

را ارتقياء بخشيييد (الیيان .)136 :1382 ،بيا

موارد زیر اشاره کرد:

بيهکيارگیری این روشهيا ،متربی عالقيهمنيد

خالقیـت :قوۀ تخیيل بيا ارتبيا وثیقی

خواهد شييد تا مسييائل مختلف را با راههای

کيه بيا خالقیيت دارد ،متربی را بيه دریيافيت-

متعيدد حيل کنيد و روشهيای مختلف را

هيای نو از حقیقيت سيييوق میدهيد .در این

بیيازميایيد و بيهتيدریج برای پيایرش فهمهيای
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عقل نظری و عملی به تکامل برساند.

عشــ ورزی :عشييق به عنوان نیروی

ج )1-عـقـل نـ:ـری :عيقييل نيظيری

محرك انسيييان بيه سيييوی حقيایق اسيييت؛

دارای مراتيب هیوالنی ،بيالملکيه ،بيالفعيل و

چنانکه سيهروردی میگوید :عشيق ،طالب

بالمسييتفاد اسييت .وقتی اطالعات حسييی و

را به مطلوب میرسياند (سيهروردی،1380 ،

خیيالی در اختیيار عقيل قرار میگیرنيد ،عقيل

ج  .)244 :3در ایيين روش ،بيير ارتييبييا

بهوسييیلۀ تجزیه ،تجرید ،انتزاع ،توصييیف و

دوسيتانۀ مربی با متربی تأکید میشيود ،زیرا

ترکیيب بيه مفياهیم کلی مياننيد مفياهیم ثيانی

متربی بيا احسيييان امنیيت و محبيت در کنيار

فلسيفی و منطقی دسيت مییابد .این روند به

مربی ،آزادی خاطر مییابد .اسييياسي ياً مربی

مرتبۀ عقل هیوالنی و بالملکه مربو اسييت

خوشرو و بيا محبيت در جياب و ایجياد

و چنانکه مشيهود اسيت ،نقش عقل ،نقشيی

عالقييۀ متربی بييه مبيياحيي« درسيييی ،تييأثیر

ابزاری اسيت که با دادههای حسيی و خیالی

بهسزایی دارد و متربیان در یادگیری مطالب

سيير و کار دارد (سييهروردی ،1375 ،ج :2

مربیِ مورد عالقيهشيييان ،موفقتر هسيييتنيد.

139؛ ج  .)96-54 :3نقش مربی در پرورش

هيميچينيیين ميربيی ميیتيوانييد بييا بيهيرهگيیيری از

تعقيل بيا ورود بيه مرحليۀ عقيل بيالفعيل آ،ياز

داسيتانها و افسيانههای ،نی ایرانی و اصيیل

میشييود .فردی که در این مرحله به تکامل

که بنمایهای عشييقی دارند ،توجه متربی را

میرسييد ،قادر میشييود بدون نیاز به ماده و

بيهتيدریج از ظواهر امور ميادی دور کنيد و

تعقالت جسيييمانی ،به تفکر و تأمل بسردازد

بسيييتر آشييينایی با اهداف ،یر مادی را مهیا

و معلومات مکتسيبه را بهصيورت بالفعل در

نماید.

ذات خود داشييته باشييد (همان ،ج .)54 :3

ج) پرورش تیقل

متربی پس از پرورش شيایسيتۀ مراحل قبل،
میتواند به کمال عقلی برسيد .مطابق نظریۀ
علم اشييتدادی ،معرفت حصييولی ،مقدمهای
برای دریيافيت وکشيييف مراتيب بياالی علم
اسيت .در این مرحله ،انتظار میرود مربی با
بهکارگیری اصيييول متناسيييب ،متربی را در

در این مرحليه باید بسيييتر اتقيان تعقيل فراهم
شييود و سيياحت عقل از چیزی که آن را به
بيیيراهييه ميیکشييييد و در دام حيسگيرایيی،
سيييطحینگری و خیاالت خام میکشييياند،
محفوظ بمييانييد (همييان ،ج  )46 :2تييا فرد
بتوانيد بيه تيدریج بيا اسيييتفياده از معیيارهيای
صيحیح ،در شيناسيایی شيهودات و مکاشيفات
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رحمانی از شييیطانی موفق گردد (همان ،ج

درگیر پرسيشگری و جسيتجو کند .به این

 .)493 :1اما مرتبۀ بعدی عقل ،عقل مسيتفاد

منظور ،رعایت موارد زیر بایسته است:

اسييت و در صييورتی حاصييل میشييود که

بـهکـارگیری روش دیـالکتیـک :هيدف از

متربی در مراحل پیشيييین به کمال رسيييیده

روش دیيالکتیکی ،دسيييتیيابی بيه شييينياخيت

باشد .در این مرتبه ،عقل میتواند معقوالت

حقیقی اسيت .در این روش ،نفس انسيانی به

را به تفصيييیل نزد خود احضيييار کند بدون

سيييوی درك حيقييایيق رهينيميون ميیشيييود

آنکيه نیيازی بيه کسيييب و انتزاع و تجریيد

(طبياطبيایی ،1387 ،ج  .)71 :1از آنجيا کيه

باشيد .در این مرحله ،همۀ اسيتعدادهای قوۀ

نيقيش خيطيیير ميربيی در تيعيليیيم و تيربيیييت،

عياقليه بيه فعلیيت میرسييييد و هیچ حياليت

گزینش و سييازماندهی فعالیتهایی اسييت

منتظرهای متصيييور نیسيييت و این به سيييبب

کيه بيه حصيييول فهم و معرفيت متربی منجر

اتصيييال به عقل فعال اسيييت (سيييهروردی،

میشييود ،پس شييایسييته اسييت مربی پس از

 ،1375ج 232 :2؛ صيييدرالمتيألهین:1360 ،

بیيان تجربيههيای گياشيييتيۀ خویش و سيييایر

 .)276البته الزم به ذکر اسييت که در مسييیر

تجربیات مشابه ،همواره ذهن متربی را فعال

تکياميل نفس انسييييان ،عقيل نظری و عقيل

و بيه دور از انفعيال نگيه دارد .محیط کالن

عملی دوشيييادوش هم هسيييتند که با فرا

نیز باید محرِّك قوۀ تفکر و مشيوق حضيور

تکياميل در هر دو ،متربی ارتبيا وجودی

در کالن باشيد و عالقۀ متربی را برای فهم

مسييتقیمی با عقل فعال پیدا میکند و جمیع

حقایق برانگیزد .بنابراین ضيروری اسيت که

معلوميات را واجيد میشيييود؛ اميا بيه نظر

ميربيی و ميتيربيی ،هير دو در گيفيتيگيو و

میرسييد تا زمانی که تأکید نظام آموزش و

سيييازماندهی تجارب ،انتخاب مفاد بح« و

پرورش بر اسيييتفياده از روشهيایی مياننيد

روش تدریس سهیم باشند.

سييخنرانیهای یکطرفه برای آموزشهای

اندیشــهورزی :از مهمترین اسييتعدادهای

نظری اسيت ،رشيدی در قوۀ تفکر و اندیشيۀ

موجود در نهياد آدمی و شييير پیشبرد افکيار و

متربی حياصيييل نشيييود (بيابيازاده؛ نوروزی،

تحوالت در تکامل انسييان ،اندیشييهورزی اسييت.

 .)45 :1392از اینرو ،مربی بيایيد بيا بيه-

در دیدگاه اشيراقی ،فقدان اندیشيهورزی ،نقصيی

کيارگیری مهيارتهيای خياص ،ذهن متربی

بزرگ در کسييب معرفت اسييت (سييهروردی،

را از انفعيال دور نگيه دارد و همواره وی را

 ،1375ج  .)149 :1بيرای تيحيقيق ایين امير ،فيراهيم
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کردن بسيييترهيای منياسيييب ،بيهویژه در دوران

کشيييفی ،2پرورش تفکر انتقيادی 3بيه طوری کيه

کودکی ،الزامی اسييت؛ زیرا اوان کودکی منشييأ

متربی بتوانيد بيدون ،راورزی ،هر عقیيدهای را

پیدایش سييؤاالت کنجکاوانهای در مورد مسييائل

به ورطۀ نقد بکشياند (بختیار نصيرآبادی؛ نوروزی،

متعيدد اسيييت .اصيييو ًال اینگونيه کنجکياویهيا بر

 .)45 :1383بنابراین ،مربی باید توجه داشيته باشيد

فعالیت تدریجی اندیشيۀ آنان داللت دارد .بنابراین

کيه برای تحقق یيادگیری و انيدیشيييهورزی متربی،

چنيانکيه از هميان ابتيدا ،توجيه بيه پياسيييخگویی

از همان ابتدا او را با شيیوههای صيحیح مطالعه آشينا

صيييحیح و اسيييتفياده از ابزاهيای منياسيييب برای

سيييازد و از واداشيييتن متربی بر حفظ مطياليب ،یر

کودکان معطوف شيود ،زمینۀ مناسيب برای تفکر

مرتبط پرهیز کند.

خالق متربی در مراحيل بعيدی فراهم میگردد.

ج )2-عقل عملی :از نظر سيهروردی ،دسيتیابی

ابتدای مرحلۀ نوجوانی ،زمان شيکوفایی اسيتدالل

بيه مراتيب واالی حقیقيت از طریق تلطیف سيي ّر

و تحقیق اسيييت و مربی بيایيد در این مرحليه بيا

میسيير اسييت؛ زیرا عقل نظری تنها طریق کسييب

بهرهگیری از حيداک ر امکيانيات ،مطياليب را بيه

حقیقت نیسيت و در درك بسيیاری از مسيائل توان

شييیوهای مسييتدل و منطقی برای او بیان کند .البته

چنيدانینيدارد .برای ميال ،کیفیيت و مراتيب جهيان

فضيای القای مطالب باید فضيایی شياد و پویا باشيد

آخيرت ،کيیيفيیييت وحيی و نيبيوت و چيگيونيگيی

تيا متربی را برای کسيييب علم ،خسييتيه و دلزده

مکاشيفات از مواردی اسيت که آموزههای عقلی

نکينييد .همچنین از روشهييای تقویييت تفکر در

و فلسيفی بهتنهایی نمیتواند به شيناخت آنها نایل

مدارج عالی تحصيیل میتوان به این موارد اشياره

شيود (سيهروردی ،1375 ،ج .)361 -198 -73 :1

کرد :الگوی حيل مسيييائيل ،1تقویيت یيادگیری

در این راسيييتيا هميت فرد بيایيد بر مجياهيدت و

 .1الگوی حل مسائل ،متربی را در موقعیتی قرار می-

 .3تفکر انتقادی یا تفکر سنجشگرایانه یعنی تالش

دهد که او فرضیههای مختلف را با پژوهش و کاوش

بر درست اندیشیدن برای کسب آگاهی قابل اعتماد.

و به کمک شواهد ،مورد سنجش قرار میدهد و

این تفکر به م ابۀ یک روش شامل فرآیندهای ذهنی

شخصاً از آنها نتیجهگیری میکند (فتحیآذر،

اعم از تشخیص ،تحلیل و ارزیابی اطالعات است.

.)45 :1382

فردی که منتقدانه میاندیشد ،میتواند پرسشهای

 .2در یادگیری کشفی ،فرد با بازسازی واقعیتهای

مناسب طرح کند و پس از جمعآوری اطالعات،

دنیای اطرافش ،به کشفی میرسد که او را به

آنها را با خالقیت دستهبندی و با منطق ،استدالل

یادگیری سوق میدهد (همان.)67 :

کند و در آخر به یک نتیجۀ مورد اطمینان در مورد
مسأله دست یابد (واربرتون.)1388 ،
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ریياضيييت نفس ،راز و نیيازبيا خيداونيد ،مواظبيت بر

داده اسيت و بر این باور اسيت که انسيانِ در

واجيبييات ،تيالوت قيرآن کيریيم ،روزهداری و

جسيييتجوی کمال و سيييعادت ،باید مراقب

اعمالی از این دسيت گمارده شيود (سيهروردی،

نمازهای روزانۀ خود باشيييد و در اول وقت

 ،1375ج  .)113 :1از آنجييا کييه آمييوزش و

و بيا آداب و سييينن ،نميازش را اقياميه کنيد و

پرورش مهمترین محور تقویت تزکیيه و فضيييایل

در ،یر اینصيورت از میدان سيلوك خارج

اخالقی متربیان بر اسييان تعالیم اسييالمی اسييت

اسييت و همسييان کسييانی خواهد بود که از

(آقازاده ،)61 :1383 ،ضروری است که مربی در

کميال و سيييعيادت بیخبرنيد (سيييهروردی،

پیشبرد فرامین عملی نیز متربیيان را مسييياعيدت

 ،1375ج  .)112 :1همچنین میدانیم قرآن

نميایيد؛ بيه این منظور ،بيایيد بر دسيييتورالعميلهيا و

کریم بر قليبهيای آمياده ،تيأثیری ،یرقيابيل

وصيایای مکتب اشيراق توجه داشيته باشيد و آنها

انکيار دارد .کسيييانی کيه بيا قرآن ،انس پیيدا

را به کار بندد .این مرحله بر جنبۀ عملی و تأمالت

کردنيد و آن را مالك تشيييخیص حق از

باطنی تکیه دارد و چگونگی برونرفت از حجب

بياطيل دانسيييتنيد و فراگیری و عميل بيه آن را

و موانع و کمياالت نفس و رهيایی از عيالم ،ربيت

ارزش واال بيه حسيييياب آوردنيد و خلق و

را اصييل قرار میدهد (سييهروردی ،1375 ،ج :3

خوی ،کردار ،گفتار ،اندیشيه و نظر خود را

.)107

بيا آن محيک زدنيد ،بيه سيييعيادت و کميال
احـکـام دیـن :ميربيی ميیتيوانييد بييا

دسيت یافتند و دنیا و آخرتشيان آباد شيد و

آموزش احکيام دین ،آشييينيایی بيا فرامین

در همین دنیيا بيه حقيایق سيييترگ و معيارف

قرآن و سيينت ،متربی را در مسييیر رشييد و

ناب دسييت یافتند .سييهروردی ،قرآن کریم

کميال هيدایيت کنيد .بیيان زنيدگی انبیياء و

را تازیانۀ تربیتی خداوند میداند و تمسييک

اولیياء و ایميان ،محبيت و احترام بيه آنهيا،

و اعتصييييام بييه حبييل مسيييتحکم قرآن و

یييادگيیيری عيميليی نيميياز و قيرائييت قيرآن و

یادگیری و تالوت مدام آن را در سيييلوك

تيرجيمييۀ آن در ميرحيلييۀ اول و پيس از آن

اشييراقی عرفانی بسييیار مؤثر میداند (همان:

آشييينيایی بيا تفياسيييیر آن ،بیيان واجبيات و

 )102و خطياب بيه آنيان کيه در جسيييتجوی

محرميات شيييرعی در این مرحليه بسيييیيار

راه کيمييالينييد ،ميیگيویييد« :هيميياره قيرآن

کارآمد اسيييت .سيييهروردی اقامۀ نمازهای

بخوانید .البته مشيييرو به دو شييير  :یکی

روزانه را بهصيورت خاص مورد تأکید قرار

اینکه در هنگام تالوت قرآن ،دارای نشييا
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و انبسا خاطر بوده و از خستگی و کسالت

این راه از سييختیها نهراسييد (همان132 :؛

بيه دور بياشيييیيد .دوم اینکيه قرآن کریم را

بهشتی ،1393 ،ج  .)144 :1یکی از مواردی

چنيان تالوت کنیيد کيه گویيا قرآن تنهيا در

کيه وی توصيييیيۀ مؤکيد بر انجيام آن دارد،

شييأن شييما نازل شييده اسييت» (همان.)139 :

«شبزندهداری» است؛ زیرا در روز به دلیل

قيابيل ذکر اسييييت ،سيييهروردی در تميام

کييار و تالش و معيياش ،تمرکز الزم برای

مواردی که از سييبک زندگی اشييراقی و از

عبادت وجود ندارد؛ اما در شييب ،آمادگی

بایسيتههای حیات معنوی و سيلوکی سيخن

فکری و روحی بر این کيار افزون اسيييت و

گفتيه ،از تالوت قرآن کریم نیز سيييخن بيه

آرامش دل بیشيييتر و راه رسيييیيدن بيه مقيام

میيان آورده اسيييت ،آن هم بيا دو قیيد :یکی

محمود و منزليت مطلوب ،هموارتر اسيييت.

تالوت بسيیار و دیگری تالوت قرآن همراه

از اینرو ،شيييبياهنگيام کيه ا،ليب مردم در

با نماز (همان 119 ،113 :و .)120

خوابند ،سيالک باید از بسيتر خود جدا شيود

ریاضـت :سييهروردی ،ریاضييت را از

و به عبادت بسردازد و با اخالص نماز شييب

بيایسيييتيههيای بنیيادین سيييلوك اخالقی و

بخواند و تا زنده اسيييت در تمام شيييرایط و

عرفيانی دانسيييتيه اسييييت و هميانگونيه کيه

موقعیيتهيا ،نمياز شيييب را از دسيييت نيدهيد

خودش اهل ریاضت بوده ،دیگران را نیز به

(سييييهيروردی ،1375 ،ج .)113 -120 :1

آن فرا خوانييده و چگونگی انجييام آن را

سيييهروردی در پييایييان کتيياب تلویحييات،

آموزش داده و مواردی را که سييالک باید

فصيييولی را با عنوان «مرصييياد عرشيييی» به

بيه آنهيا روی آورد ،برشيييمرده اسيييت؛ از

چگونگی ریاضيت و سيیر و سيلوك باطنی

جملييه اینکييه هر کس بخواهييد بييه کمييال

اختصيياص داده اسييت (همان)105 -121 :؛

برسييد ،باید از خود و دنیا و وابسييتگیهای

همچنین در پایان کتاب مطارحات ،فصييلی

این جهيانی رهيا شيييود ،بيا موانع و حجيابها

با عنوان «سيلوك حکیمان متأله» گشيوده و

بيه مبيارزه برخیزد ،خود را بيه عبيادت دائم و

در ضيييمن آن بيه دقيایقی از ریياضيييت اهيل

تالوت قرآن کریم و مواظبت تام بر فرایض

بياطن پرداختيه اسييييت (هميان )506 :و در

و نوافل ،بهویژه نماز شييب و نیز مواظبت بر

پایان حکمهاالشييراق نیز فصييلی را با عنوان

روزهداری ،ذکر دائم ،ابتهال و تضيرع و نیز

«احوالالسييييالکین» آورده و در نهييایييت،

کمخوردن و کمگفتن عييادت دهييد و در

مطياليب مهمی را در بياب ریياضييييت ،بیيان
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کرده است (همان ،ج )260 :2

رسيمیت بخشيیدن به آن در نظام آموزش و

چينييانکييه روشيييين شييييد ،از نيظير

پرورش اسيييت و چنانکه مشيييهود اسيييت،

سيييهروردی ،نفس نياطقيۀ آدمی ،کميال-

نيهتنهيا بيا هیچیيک از مراتيب کسيييب علم و

جوسييييت و هرگز در خود نمیميانيد و بيا

روشهای آن منافاتی ندارد بلکه با ترسييیم

تصيفیۀ باطن ،تزکیۀ نفس ،سيلوك معنوی،

دایيرهای وسييييیيع ،تيمييام ميراتييب عيليم و

کنيار زدن حجيب و موانع کميال و رهيایی از

روشهيای آن را در خود جيای میدهيد و بيا

تعلقيات ميادی ،میتوانيد گوهرهيای بياطنی

این جيامعیيت ،خود بيه م يابيۀ یيک روش ،بر

خود را آشيکار سيازد و روح و جان خود را

تکياميل هر یيک از علوم و کشيييف حقیقيت

از اشيييراقيات انوار الهی و مشيييياهيدات و

برتر ،تأکید دارد.

مکياشيييفيات بهرهمنيد کنيد و چون راه را
همچنيان اداميه دهيد ،بيه نفس مطمئنيه نيایيل
شيود و به مرحلهای برسيد که توانایی اخبار
از خيواطير دیيگيران و اطيالع بير اميور ،يیيبيی
برای او حاصيل شيود (همان :ج 319 :3؛ ج
 .)271 ،2بيه عبيارتی بيا فرا تکياميل متربی
در مراحل فوق ،خودشييناسييی ،1انسييجام و
وحدت شيخصيیت متربی حاصيل میشيود و
بيه این ترتیيب وی بيه درجيات واالی علم
نایل میگردد .در واقع این همان اعلیدرجۀ
علم اسييت که نظریۀ علم اشييتدادی در پی

 .2-2نتیجه دوم :رسمیت فهمهای متیدد

رسيييمیتیافتن فهمهای مختلف از حقیقت
واحيد ،نتیجيۀ دیگر نظریيۀ علم اشيييتيدادی
اسيييت کيه البتيه بيا تبیین نتیجيۀ اول ،بيه ذهن
ميتيبييادر ميیشيييود؛ در واقيع ،نيظيری يۀ عيليم
اشييتدادی از طریق اتحاد وجودی انسييان با
مراتب نوری و به تبع آن ،درك و انکشاف
هر مرتبيه ،تبیین میشيييود و از این طریق،
فهمهای متعدد از حقیقت بر اسييان مراتب
متعيدد نور و چگونگی مشيييياهيدۀ تجلیيات

.1سهروردی در آثار متعدد ،بهخصوص در داستان-

اسان ،نفسشناسی یا خودشناسی در فلسفۀ

های رمزیاش همواره به مسألۀ خودشناسی توجه

سهروردی ،مدخلی است به نورشناسی ،جهان-

کرده است .عاملی که موجب شد وی بر این امر

شناسی و خداشناسی اشراقی ،و زمینۀ استنتاج

تأکید زیادی داشته باشد ،اصل روحانی و نورانی-

داللتهای تربیت دینی نیز از این نوع نگرش قابل

بودن نفس انسانی است .به اعتقاد او ،در مرکز هر

حصول است (اسفندیاری؛ الیاسی-322 :1399 ،

یک از این نفون انسانی ،یک نور اسفهبدی وجود

.)323

دارد که فعالیتهای او را رهبری میکند .بر این
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حاصييل میشييود و بر اسييان تواناییهای

در کسب علم ،پیمودن روشهای ماکور و

مختلف افراد در برقراری اتحياد وجودی بيا

تناظر وجودی با مراتب هستی متفاوت

هير ميرتيبييه از نيور و حيقيیيقييت ،ایين فيهيمهييا

هستند و بر این اسان ،هر یک به مراتبی از

رسيمیت مییابد .1الزم به ذکر اسيت ،وقوع

علم نایل میآیند .علم هر یک از این

فيهيمهييای ميتيعييدد از حيقيیيقييت واحييد بييه

متربیان در طول هم است نه در عرا هم.

نسيييبیگرایی مطلق منجر نمیشيييود؛ زیرا

بنابراین ،علم و فهم متربی ضعیف ،متوسط

سييهروردی در باب اکتشيياف حقیقت ،منبع

و قوی ،بنا به مرتبۀ وجودی آنان ،صحیح

واالیی به نام شييهود عرفانی با منشييأ قلب را

است .اما علم متربیان ضعیف و متوسط فاقد

مطرح میکنيد کيه ورای اکتشيييياف عقلی

تکامل و جامعیت است و به هیچوجه با

اسيت و زنجیرۀ نسيبیت مطلق را میگسيلد و

مراتب باالی علم منافات ندارد .به منظور

به نحو مسييتقیم از منبعی که بر تمام حقایق

رسمیت دادن به فهمهای مختلف در میان

جهيان فیزیکی و مياوراء آن محیط اسيييت،

متربیان پیشنهاد میشود مربی از روشهای

کسب معرفت میکند .این منبع شناخت در

زیر مدد بجوید:

تفکر تحلیلی-پوزیتیویسيييتی ،بياطيل و در

جـامـعـیـت در روش تـدریـس :وجيود

تفکر زمینهگرایی 2مسکوت یا مغفول مانده

درجيات متعيدد توانيایی و ادراك ،ایجياب میکنيد

است.

کيه نظيام تعلیم و تربیيت دارای جيامعیيتبياشيييد؛بيه

 .2-2-1راهکارهای تحقق نتیجۀ دوم

نحوی که قوای حس ،خیال ،عقل و شيهود را در

نتیجۀ دوم اجرای الگوی علم اشتدادی در
نظام آموزشی ،رسمیت بخشیدن به فهمهای
مختلف است؛ زیرا انسانها به لحاظ توانایی

خود جيای دهيد و نياظر بيه این فراوانی در حوزۀ
شيينياختی ،عياطفی و روانی حرکيت کنيد .بيه این
منظور ،مربی بيایيد فرآینيد آموزش را بيهگونيهای
طراحی کنيد کيه جنبيههيای مختلف نفس وبيدن را

.1رسمیت یافتن فهمهای متعدد در اندیشۀ سهروردی ،از

اجتماعی ،فرهنگها و دیگر موقعیتهای جوامع انسانی توجه

تأمالت تأویلی او نیز قابل استنبا است( .برای م ال ر.ك:

میشود و به این ترتیب نوعی ک رتگرایی و نسبیتگرایی در

کمالیزاده و دیگران.)58:1394،

باورها ،حاصل میشود (امی؛ قاسمپور.)1397،

 .2تفکر زمینهگرایی به موازات نظریههای مبناگرایی و انسجام-
گرایی ،واکنشی متفاوت به شکاکیت است .در تفکر زمینه-
گرایی برای موجه یا ناموجهساختن یک باور ،به اعمال ،روابط
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به کار اندازد و محدود به یک جنبۀ خاص نباشيد.

مربی باید همواره متربیان را به شيييرکت در

آنگياه متربی را متوجيه سيييازد کيه راههيای تحقق

فيعيياليیييتهييای تيعيليیيميی و تيربيیيتيی و انيجييام

یيک حقیقيت ،محيدود بيه یيک روش و یيک فهم

کييارهييای گيروهيی دعيوت کينييد و از ایين

نیسيييت .برای م يال ،مربی میتوانيد بيه تعياریف

طریق ظرفیييت پييایرش نظرات مختلف را

مختلفی که از باریتعالی به عمل آمده اشياره کند

در آنان گسيترش دهد .به عنوان م ال ،مربی

و بگوید که تعریف عرفا ،فالسيفه ،شيیمیدانها،

میتوانيد از متربیيان بخواهيد فهمهيای خود

ادیبان و  ...گرچه متعدد است و هر یک از دریچۀ

از یيک حقیيت واحيد را بنویسييينيد و پس از

خویش به موضيوع نگریسيتهاند اما هیچیک منافی

آن بيه بحي« و تبيادل نظر بسردازنيد .بيا این

هم نیسيييت و هميه در اثبيات یيک حقیقيت واحيد

کيار ،هر یيک از متربیيان میفهمنيد کيه یيک

اسييت .چنین آموزشييی عالوه بر رعایت اصييل

حقیقيت واحيد میتوانيد جنبيههيای متعيددی

جامعیيت ،برای متربیيان لاتبخش نیز خواهد بود.

داشيته باشيد که در حد همان جنبه ،صيحیح

مطيابق دسييتياور برخی از محققيان ،برنياميۀ درسيييی

باشد.

حيياصييييل از ميکيتييب اشيييراق ،از رویيکيردی

پرورش سـعۀ صـدر :سيعۀ صيدر ،رفتاری

دانشآموزمحور برخوردار است و هدفگااری

اجتمياعی مبتنی بر بيه رسيييمیيت شيينياختن عقيایيد

را بر مبنای عالیق وی در کسب معرفت حصولی

دیگران است (فرمهینی فراهانی .)9 :1375 ،متربی

قرار میدهيد .مربی بيا این نگياه کيه تحقق هيدف

باید به درجهای از رشيييد اجتماعی برسيييد که در

،يایی مسيييتلزم تالش خود متربی اسيييت ،روش

برابر عقييایييد و نظرات ادیييان دیگر یييا نژادهيای

تيدریس را در تعياميل بيا وی قرار میدهيد و مطيابق

مختلف بردبيار بياشيييد .بيه این منظور ،مربی بيایيد

استعداد و ظرفیت فکری هر یک از متربیان ،شیوۀ

متربی را بيا زنيدگی اجتمياعی خيارج از محیط

تدریس را برمیگزیند (هاشيمی؛ میرشياه جعفری،

خانواده و آموزشگاه آشنا سازد و بر اسان اصول

.)150 :1392

صيحیح رشيد ،برای تقویت ارتباطات اجتماعی و

ترویج مشـارکت :ترویج مشيارکت و

عاطفی او با دیگران تالش کند.

همکاری ،تأثیر چشييمگیری در پیشييرفت و

در پييایييان ،خيياطيرنشييييان ميیسييييازد کييه

موفقیت انسيييان دارد (وایتزمن)59 :1373 ،

بييهکييارگیيری همييۀ روشهييای ميياکور ،اعم از

و شييایسييته اسييت که مورد توجه همگان،

آموزش حسيييی ،خیيالی ،عقلی و تهيایيب نفس

بهویژه مربیان در فضييای آموزشييی باشييد.

باهم و در یک مسييیر مشييخص ،قادر خواهد بود

تأ
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نفس را ارتقياء و تيا درك عمیقترین و نيابترین

بيا چنین نگرشييی« ،اسييتکميال تيدریجی ادراك»

حقيایق هيدایيت کنيد .بنيابراین ،بيدیهی اسيييت کيه

بيهعنوان اولین نتیجيۀ اصييلی قلميداد میشييود کيه

اکتفيا بيه یيک روش و ،فليت از روشهيای دیگر،

بيهمينيظيور تيحيقيق آن ،پيرورش ميتيربيیيان از اوان

این مهم را محقق نخواهد ساخت.

کودکی ،مسييتلزم مهيارت ویژۀ مربی در رشيييد

نتیجهگیری

تيدریجی مراتيب ادراك متربی اسيييت؛ بيهگونيهای
که مربی با راهکارهای بیانشييده در این نوشييتار،

التفات به تناظر مراتب نور و مراتب ادراك

آموزش را بر اسييان ظواهر و محسييوسييات آ،از

در مکتب اشييراق ،بسييتر ارائۀ علمشييناسييی

کنيد و بيا تقویيت قوۀ تخیيل و آميادهسيييازی برای

نوینی را مهیا میکند که میتوان آن را علم

ورود بيه درگياه عقالنیيت ،متربی را تيا سيير حي ّد

اشيتدادی خواند؛ به این نحو که اسياسياً علم

پرورش عقيل نظری و عملی سييوق دهيد .بيا این

از سينخ نور و ذومراتب اسيت .سيهروردی با

روش ،متربی تميام مراتيب علم را در ظواهر و علوم

بیان اقسيام شيهودات به موازنۀ مراتب نور ،با

يتجيربيی ميحيدود ينخيواهيد کيرد و بيهتيدریيج بيرای

ترسيييیم یيک سيييیر صيييعودی ،آ،ياز فهم

تحقق نتیجيۀ دوم علم اشييتيدادی یعنی «رسييمیيت

حيقيیيقييت را از حيس ميیدانييد و واالتيریين

فهمهيای متعيدد» مهیيا خواهيد شييد .مربی میتوانيد با

درجيۀ آن را دریيافيت معيارف بیواسيييطيه

اتخياذ جامعیيت روش تدریس ،افزایش همکاری و

توسط قلب معرفی میکند.

سييعۀ صييدر ،این نتیجه را محقق سييازد و متربی را
آميادۀ پيایرش فهمهيای گونياگون از يجانيب دیگران
سازد.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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داشته باشد بلکه این باور را هم داشته باشد که با انجام عمل ، Ψمیل پیشین به Φبرآورده خواهد شد.

1399/11/29

این نظریه ،تقریرهای مختلفی ممکن است داشته باشد ،اما در این مقاله ما تقریری از برنارد ویلیامز را

واژگان کلیدی:

مد نظر قرار میدهیم که برآورده کردن یا ارضای میل پیشین ،تنها مبنای انگیزشی برای انتخاب عمل
قرار میگیرد .هدف مقالۀ حاضر این است که نشان دهد این تقریر از نظریۀ هیومی ،هرچند نظریۀ

انگیزش لنفسيييه و

استانداردی برای تبیین اعمال قصدی به شمار میرود ،برای تمایز گااشتن میان انگیزشهای درست

ليغيیيره ،انيگيیيزش

و نادرست ،با دشواریهای قابلتوجهی مواجه است .برای رسیدن به این مقصود ،پس از ارائۀ

خييودگييرایيانييه و

ی ویلیامز ،به ترتیب از تمایز میان انگیزش لنفسه و لغیره ،تمایز میان
مقدماتی ناظر به دیدگاه هیوم ِ

دگرگرايیانيه ،اعميال

انگیزش خودگرایانه و دگرگرایانه ،داوری افراد بر اسان انگیزشها و آزمایشی فکری سخن به میان

خالصييانه ،دالیل به خواهد آمد .به نظر میرسد یک نظریۀ انگیزشی خوب در مقام نظریهای فرااخالقی ،طبق فهم و
ی
سيييود انييگييیيزش شهود عموم آدمیان باید بتواند این نوع از تمایزها را در خود جای دهد ،در حالی که مد ِل ویلیامز ِ
درسيييت ،بيرنيارد نظریۀ هیومی انگیزش ،فاقد این ویژگی است.
ویلیامز.
DOI: 10.30470/phm.2021.136108.1873

Homepage: phm.znu.ac.ir
 .1پژوهشااگر دانشااکاده فلساافاه ،دانشااگااه ادیاان و ماذاهاب ،قم ،دانشآموختاه دکترای فلساافاه اخالق (نویسننننده مسننئول)
.mohammad.heidarpoor@gmail.com
 .2استادیار وابسته موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران.hosein.dabbagh@gmail.com ،
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مقدمه :برنارد ویلیامز و نظریۀ هیومی انگیزش

مدل نهایی تفسیر درونی او چنین است:

برنارد ویلیامز در مقالۀ «دالیل درونی و

 Aدلیل دارد که عمل  Φرا انجام

بیرونی» مدلی شيبههیومی از دالیل عملی

دهد .اگر و تنها اگر  Aمیل  Ψداشييته

به دسيت میدهد 1.او ابتدا میان دو تفسيیر

باشييد که برآورده کردن آن با انجام Φ

از جيميالتيی نيظيیير «دليیيليی بيرای  Aوجيود

تأمین میشيود و  Aباور داشيته باشيد که

دارد کيه عميل  Φرا انجيام دهيد» و «A

با انجام Ψ ، Φبرآورده میشيييود و A

دلیيل دارد کيه عميل  Φرا انجيام دهيد»

تمام دادههای مرتبط را بداند(میل او بر

تمييایيز برقرار ميیکنييد .بر پييایييۀ تفسيييیير

باور کاذبی مبتنی نباشيد ،به دادۀ مرتبط با

نخسييت ،فاعل دارای مِیل  Ψاسييت که

یکی از امیال خود جاهل نباشيد ،نسيبت به

انجام  Φآن را برآورده میکند و اگر

میل خود جاهل نباشيد ،و نظایر آن) و به

فاعل مِیل به  Ψنداشيييته باشيييد ،کاذب

نحو عقالنی تيأميل کنيد(بياور او دربيارۀ

اسيييت که بگوییم برای او دلیل وجود

رابطۀ ارضيا شيدن  Ψبا انجام  Φکاذب

دارد یا او دلیل دارد .طبق تفسيييیر دوم،

نباشد)(.)Smith 1994: 156

چنین نیسيت که اگر فاعل مِیل مابور را

ما در این مقاله به نقد مدل هیومیِ

نداشيت ،کاذب باشيد که بگوییم برای او

ویلیامز از دالیل عملی میپردازیم .تفسيیر

دلیل وجود دارد یا او دلیل دارد .ویلیامز

ویلیيامز از دالیيل عملی در سييينيت فلسيييفيۀ

تفسيیر نخسيت را تفسيیر درونی و تفسيیر

تحلیلی معاصير شيکل گرفته اسيت .از اینرو

دوم را تفس يیر بیرونی میخواند و قصييد

مقصييود از نظریۀ هیومی انگیزش ،نظریهای

دارد اثبيات کنيد دالیيل ،تنهيا از سييينخ

اسيت که در این سينت مطرح شيده اسيت و

دالیيل درونی هسيييتنيد و دالیيل بیرونی

ما به نظریه و اسيتدالل هیوم تاریخی دربارۀ

وجييود نييدارنييد).(Williams: 1979

انگیزش ،رابطيۀ بيياور و میييل ،واقعگرا یييا
ناواقعگرا بودن او نمیپردازیم 2.اسييتدالل

 .1هیوم معتقد بود که «عقلْ بهتنهایی هرگز نمیتواند

 . 2همييانطور کييه نظریييه هیومی ویلیييامز دربيياره

انگیزهای برای عمل ارادی باشد» و «عقل تنها بردۀ

انگیزش نظریيه خود هیوم تياریخی تلقی نمیشيييود،

عواطف است و باید باشد و هرگز نمیتواند مدعی

اسيييتيدالل ميا علیيه نظریيه او کيه در اداميه میآیيد

منصبی جز خدمت کردن به عواطف و اطاعت از

اسيييتداللی مسيييتقل اسيييت که به مبح« واقعگرا یا

آنها باشد»(.)Hume, 1978, pp. 413-415
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ما این اسيييت که مدل هیومی انگیزش

شيييامل امور متفاوتی میشيييود از جمله

مورد حميایيت ویلیيامز ،از جهيات خياصيييی

ی يافيتين راحييتتيریين و ميطيبيوعتيریين راه

قدرت تبیینی باالیی ندارد و بسييیاری از

برآورده کردن یک مِیل ،رتبهبندی زمانی

نمونههای انگیزش را نمیتواند به درسيتی

برای ارضييييای چنيدین میيل ،یيافتن میيل

تبیین کند .پیش از آنکه به نقد ویلیامز و

مهمتر برای فاعل در صيييورت تعارا

مييدل هيیومی او بسردازیم ،اجييازه دهی يد

میيان امیيال ،یيافتن راههيای جيدیيد برای

اسيييتيدالل ویلیيامز بيه سيييود ميدل هیومی

برآورده کردن ی يک می يل و نظييایر آن.

انگیزش را بیشتر توضیح دهیم:

بنيابراین ،فياعيل میتوانيد از طریق تيأميل

(اليف) بييا تيوجييه بييه مييدل هيیيوميی

عقالنی ،امیيال جدیيدی را ایجاد کنيد یيا

ویلیامز ،فرا کنیم  Aمیل داشييته باشييد

امیيال سيييابق را حياف کنيد .اميا همواره

کييه قهيوه بخورد و بييه همین دلی يل بييه

نقطۀ شيروع تأمل عقالنی ناظر به عمل ،بر

کافیشييياپ میرود .شيييخصي يی که در

اسيييان ميدل هیومی ویلیيامز ،یيک میيل

کافیشياپ کار میکند به اشيتباه به جای

ميوجيود در ميجيميوع يۀ ذهينيی انيگيیيزشيييی

فنجان قهوه ،فنجان دیگری را که حاوی

فاعل 1است.

مایع خطرناك و همرنگ قهوه اسيييت،

(ج) ذی يل مييدل هيیيوميی ویيليی ياميز،

روی میز جلوی  Aمیگيياارد .در این-

مجموعيۀ ذهنی انگیزشيييی فياعيل ،هميان

صيورت ،چون میل  Aبرای نوشيیدن مایع

مجموعييهای اسييييت کييه اعضييييای آن

فنجيان پیش روی خود بر بياور کياذبی

میتوانند در صيورت وجود شيرایطی برای

اسييتوار اسييت یا باور او مبنی بر اینکه با

فاعل دلیيل فراهم کننيد .در نگياه ویلیيامز،

نوش يیدن مایع فنجان پیشروی خود میل

این مجموعييه عالوه بر امی يال میتوانييد

بييه قيهيوه خيوردن او بيرآورده ميیشيييود،

دربرگیرنيدۀ امور متعيدد دیگری بياشييييد:

کاذب اسيت A ،دلیلی برای نوشيیدن مایع

گيرایيشهييای ارزی يابييانييه 2،واکينيشهييای

فنجان پیش روی خود ندارد.
(ب) تيأميل عقالنی نياظر بيه عميل،
نياواقعگرا بودن هیوم یيا سييييایر نظریيات او مبتنی

1. subjective motivational set.

نیست.

2. dispositions of evaluation .
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هیجيانی 1،وفياداریهيای شيييخصيييی 2و

انجيامش ظياهر گردد و ممکن نیسييييت

اهيداف گونياگون .امیيال و اهيداف فياعيل

دالیل بیرونی به خودی خود عمل کسيی

ميیتيوانييد انيواع گيونيياگيونيی داشييييتييه

را تبیین کننيد ،دالیيل بیرونی نمیتواننيد

باشند).(Williams: 1379

در زمرۀ دالیل برای عمل قرار گیرند .در

ویلیامز برای نشيان دادن اینکه دلیل

نگاه ویلیامز جمالتِ دارای دلیل بیرونی،

بیرونی نمیتواند وجود داشيييتيه باشيييد،

وقتی به طور منفرد تلقی شيوند ،یا کاذب

چنین اسيتدالل میکند :شيخصيی در یک

هستند یا ناسازگار).(Williams: 1379

خانوادۀ ارتشيی به دنیا میآید .تمام اجداد

ویلیيامز معتقيد اسيييت ،یيک مالحظيه

او نیز در ارتش خيدميت میکردهانيد و

میتواند دلیلی برای عمل فاعل محسييوب

خدمت در ارتش ،افتخار خانوادگی آنان

شيييود ،تنها اگر ممکن باشيييد آن فاعل

محسيوب میشيود .پدر این شيخص از وی

برانگیخته شييود که برای آن دلیل ،عمل

میخواهد او هم به ارتش ملحق شيود .اما

کند .طبق تلقی متداول از ادعای ویلیامز،

او هيیيچ انيگيیيزهای بيرای رفيتين بييه ارتيش

اگر فياعيل بيه خياطر آن دلیيل عميل کنيد،

نيدارد؛ تميام امیيال او در جهيت دیگری

آن دلیل ،عمل وی را تبیین خواهد کرد.

اسيت و از زیسيت نظامی متنفر اسيت .پدر

اگر فاعل ،دلیلِ عملی برای انجام کاری

این شييخص معتقد اسييت فرزندش برای

داشيته باشيد ،آنگاه باید ممکن باشيد که

ملحق شييدن به ارتش دلیل دارد .بنابراین

برانگیخته شييود تا آن کار را انجام دهد،

چيه بسيييا بتوان گفيت این جمليه کيه او

و اگر ممکن باشييد که فاعل برانگیخته

دارای دلیل بیرونی اسيت ،جملهای صيادق

شييود کاری را انجام دهد ،او باید دارای

دربارۀ اوسييت؛ اما این شييخص به معنای

میل باشيييد؛ پس اگر فاعل ،دلیل عملی

درونی دلیل ندارد! چرا که او هیچ میلی

برای انجام کاری داشيته باشيد ،باید دارای

ندارد که پیوسييتن به ارتش بتواند آن را

میل باشد (Finlay and Schroeder:

برآورده کنييد .از آنجييا کييه اگر چیزی

).2017

بتواند دلیلی برای عمل باشيد ،باید ممکن

اسيييتيدالل ویلیيامز بيه سيييود دالیيل

باشيد که در تبیین آن عمل ،در صيورت

عملی درونی ،ی يادآور و حتی مبتنی بر

1. emotional reaction.

2. personal loyalties.
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یک مدل هیومی انگیزش اسيييت 1.وفق

او در حقیقت انتخاب میکند که عمل

نظریيۀ هیومی انگیزش ،بياورهيا بيهتنهيایی

Φرا انجام دهد تا حدی یا صيرفاً بر این

برای برانگیختهشيدن افراد به سيوی انجام

مبنيا کيه انجيام  Φطریقی برای برآورده

افعال کافی نیسيتند؛ بلکه اگر کسيی دلیلی

کردن میيل بيه  Ψاسيييت .بيه این ترتیيب،

برای انجام فعلی داشيته باشيد ،او همچنین

برآورده کردن یا ارضيييای امیال فاعل،

باید میلی داشيته باشيد که برانگیخته شيود

جزء مؤلفيههيای تعیینکننيدۀ انتخياب و

تييا آن فعييل را انجييام دهييد( Connie:

انجيام عميل او قرار میگیرد .این نظریيه

 .)2016شيييکييل منيطيقيی نظری يۀ هیومی

مدعی اسيت ،تمام اعمال قصيدی آدمی با

انگیزش ،که امیال را برای برانگیخته شيدن

چنین انگیزشيی انجام میشيود .برای م ال،

ضيييروری تلقی میکنيد ،میتوان بيه این

زميانی یيک فياعيل دلیيل انگیزشيييی برای

شيييکل تقریر کرد« :دلیلِ  Rدر زمانِ t

ورزش کردن دارد که اوالً میل داشيييته

یک دلیل انگیزشي يی فاعل  Aرا جهت

باشييد وزن خود را کم کند و ثانیاً باور

انجام  Φتقویم میکند اگر و تنها اگر

داشييته باشييد که اگر ورزش کند وزن

Ψای وجود داشيته باشيد ،به گونهای که

خود را کم کرده اسيت .ترکیبی از میل و

Rدر  tمشيتمل باشيد بر یک میل به نحو

باور فاعل اسيت که به او دلیل انگیزشيی

مناسييب مرتبطِ  Aبه انجام  Ψو بر یک

برای ورزش کردن میدهد.

باور که اگر او  Φرا انجام دهدΨ ،را

اگير قيرار بيياشييييد نيظيری يۀ هيیيوميی

انجام داده است»(Smith 1994: 92).

انگیزش کيه ویلیيامز آن را ارائيه میکنيد

یک برداشيت متعارف از این تقریر

صيادق باشيد ،اسيتدالل زیر یکی از لوازم

میتواند این باشييد :فاعل در تأمالت و

این نظریه را نشان میدهد:

مالحظات خود ،برآورده شيدن میل سيابق

( )1هر عملی ،از جمله اعمال اخالقی،

خود (یعنی میيل بيه )Ψرا مبنيای انتخياب

انجام میشود ،تنها اگر از پیش میلی در

کردن عمل  Φقرار دهد .به تعبیر دیگر،
 .1برای اطالع یيافتن از انواع گونياگونِ نظریيههيای
ضييييد هیومی انگیزش از بياب م يال نگياه کنیيد بيه
( ;Dancy 2000; Korsgaard 19986

McDowell 1978, 1979, 1981; Nagel
1970; Parfit 1997, 2011; Scanlon
;.)1998; Schafer-Landau 2003
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میان باشد که انجام عمل مزبور ،آن

نمونه تمایز میان دو نوع انگیزش لنفسيه و

میل را ارضا کند.

لغیره بيه بحي« گيااشيييتيه میشيييود .این

( )2اگر تمام اعمال اخالقی انجام
میشوند ،صرفاً چون امیال مرتبط با
آنها برآورده شود ،آنگاه آن اعمال
صرفاً چون اخالقاً درست هستند انجام
نشدهاند.

نمونهها از آن جهت مهم هسيتند که نشان
میدهند هم افراد در زندگی روزمره و
هم فیلسيييوفان اخالق ،تفاوت و اهمیت
تميایز نهيادن میيان آن دو را تشيييخیص
میدهند .پس از آن ،تمایز مرتبط دیگری
مبتنی بر خودگرایی و دگرگرایی مطرح

( )3هیچ عمل اخالقی وجود ندارد که

میشيييود ،و در مرحلۀ بعد نشيييان داده

صرفاً چون اخالقاً درست است انجام

میشيييود که یک شي يیوۀ شيييکل دادن

شود.

انگیزش در نگاه افراد عادی و همچنین

امييا تقریر ویلیييامز از نظری يۀ هیومی
انگیزش ،با مخاطرات جدی روبروسييت.
به نظر میرسيد میتوان به خوبی اسيتدالل
کرد که اگر مبنای انتخاب و انجام عمل
در تميام موارد ،ارضيييای میيل

بياشيييد1،

آنگيياه اوالً نيميیتيوان انيگيیيزش را در
زیرمجموعۀ قابلتوجهی از اعمال قصيدی
بييه طيرزی مينيياسييييب تيبيیيیين کيرد؛ دوم،
نمیتوان داوریهای اشييخاص در زندگی
روزمره را در مالمت یا تحس يین فاعلها
بيه خياطر انجيام برخی از اعميال موجيه
دانسيييت .در اداميه ،ابتيدا بيا ذکر چنيدین

فیلسيوفان ،آن اسيت که افراد را بر اسيان
انگیزهای کييه برای انجييام فعلی دارنييد،
مسيتحق سيرزنش یا مسيتحق تحسيین بدانند.
مطابق این تلقی عام ،افراد را میتوان بر
اسييييان انگیزۀ آنيان برای انجيام کيارهيا
سيييرزنيش ی يا تيحسيييیين کيرد؛ اگير ایين
سيرزنش و تحسيین صيحیح باشيد ،آنگاه
برای آن انگیزه دلی يل وجود دارد؛ اگر
برای انجام کاری با انگیزهای خاص دلیل
وجود داشييته باشييد ،آنگاه این نوع از
انگیزۀ خاص در عِداد امور هنجاری قرار
میگیرد2؛ بيه این معنيا کيه تخطی از آن

 .1شيایان ذکر اسيت در خصيوص عاقالنه بودن دنبال

در این مقاله مد نظر ما نیست؛ نگاه کنید به ( Quinn

کردن برخی از امیيال نیز اشيييکياالتی جيدی بيه نظریيۀ

.)1993

هیومی دربارۀ دالیل هنجاری وارد شييده اسييت که

 . 2نگاه کنید به (.)Connie 2016
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بييه انيگيیيزش قيرار

ممکن اسييييت .در گيام بعيد ،اسيييتيدالل

واقيعيی يتهييای ميربيو

میشييود که مدلِ ویلیامزیِ نظریۀ هیومی

میگیرنيد .این تميایزهيا را افراد جيامعيه

انگیزش (کيه از آن بيهعنوان نظریيۀ هیومی

بييهعينيوان اميوری واقيعيی بييه رسيييميی يت

انيگيیيزش یيياد ميیکينيیيم) نيميیتيوانييد ایين

میشيناسيند و در گفتوگوهای خود در

تميایزهيا و در نتیجيه دالیيل افراد برای

زمینۀ اخالق و زمینههای دیگر از آنها

برانگیختهشييدن به سييود یک ش يیوه و به

اسيتفاده میکنند .از این گاشيته ،برخی از

زیان شييیوۀ دیگر را به خوبی تبیین کند.

نظریيههيای اخالقی نیز بر این تميایزهيا

این در حالیسيت که اگر یک نظریه بتواند

صييحه گااشييتهاند .تشييخیص این تمایزها

دادهها و ویژگیهای واقعی را تبیین کند،

ناظر به انگیزش در میيان مردم عادی و

از جملييه امتی يازهييای ترجیح آن نظری يه

برخی از نظریيههيای اخالقی بيه ارزش-

محسيوب میشيود .به بیان دیگر ،در یک

داوری و تبادل ادله نیز منجر شده است.

نيگيياه ،قيوت نيظيری يههييا در تيبيیيیينگيری

 .1تمایز میان انگیزش لنفسه و انگیزش لغیره

واقعیتها میتواند شياهد یا قرینهای باشيد

در این قسيييمييت ابتييدا بييا بهرهگیری از

به سييود نزدیک شييدن آنها به صييدق.

داستانی در ادبیات عرفانی ،تالش میکنیم

هرچند نظریهها ممکن اسيت نتوانند تمام

تمایز میان انگیزش لنفسيه و لغیره را تببین

واقعی يتهييای مرتبط در ی يک حوزه را

کنیم؛ سيييسس نمونيههيایی کيه فیلسيييوفيان

تبیین کننيد ،هرچه گسيييترۀ بیشيييتری از

اخالق ،میان انگیزش لنفسيه و لغیره فرق

واقعیتها را در تبیین خود پوشيش دهند،

گااشتهاند به بح« گااشته میشود.

موفقیت بیشيتری در جلب نظر متخصيصيان

داسييتيان مورد نظر ،مياجرای یيک عياشييق

آن حوزه پیيدا میکننيد .در نهيایيت بيه

اسييت .این شييخص عاشييق برای معشييوق خود

اعترااها پاسيخ گفته میشيود و ماحصيل

نامههایی نگاشييته بود .در نامههای خود از یک

بح« به اختصار ارائه میشود.

سيو به مدح و ثنای معشيوق خود پرداخته اسيت

در ادامييه تييمييایيزهييایييی در انييواع

و از سييوی دیگر به حالت زاری و دوری از

انگیزش بیان میشيود که به نظر میرسيد

معشييوق .پس از مدت مدیدی ،عاشييق امکان

آنهيا نيهتنهيا بيه لحياظ مفهومی ممکن

وصيال معشيوق را پیدا میکند و نزد او حاضير

هسييييتينييد بيليکييه هيميچينيیين در عييداد

میشيود .وقتی عاشيق نزد معشيوق خود حاضير
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میشييود ،نياميههيای خود را بیرون میآورد و

این داسيتان ،در حالی که معشيوق متوقع اسيت تا

مشيغول خواندن عشيقنامه میشيود .در این حین،

عاشيق عمل خالصيانهای برای وی انجام دهد ،او

معشوق از این کار عاشق دلگیر میشود و آن را

عاشييق را متهم میکند که حالوهوای پرجاذبۀ

ناپسييند میشييمارد .معشييوق به عاشييق میگوید:

عشيق اسيت که تو را به عمل واداشيته اسيت ،تو

«نشييان عاشييقی این نیسييت که وقتی در نزد

در پی آن حالوهوا هسيتی و آمدن به کنار من

معشيوق حاضير شيدی به خواندن عشيقنامۀ خود

و خواندن نامه برای دسيتیابی به آن حالت اسيت

مشيغول باشيی .تو در اصيل عاشيق حال و احوال

نه برای من! اگر بخواهیم سيخنان معشيوق را به

خود هسيتی و عاشيق من نیسيتی و به امید داشيتن

زبان نظریۀ هیومی ترجمه کنیم ،چنین میشييود

حال خوش بر گِرد من میچرخی»1.

که ارضيای میل به سيخن گفتن با معشيوق ،مد

در اینجا این پرسييش مطرح میشييود که

نظر عاشيق بوده اسيت و ارضيای این میل به خاطر

نظریۀ هیومی انگیزش ،چگونه عمل عاشييق را

حيالوهوای پرجياذبيهاش ،ميد نظر عياشييق قرار

تبیین میکنيد؟ طبق نظریيۀ هیومی انگیزش ،میيل

گرفته اسيت .اگر معشيوق بخواهد بر پایۀ نظریۀ

عاشييق به خواندن نامه از یک میل پیشييین به

هیومی به عاشيق پاسيخ دهد که :چنین نیسيت و

همراه یک باور مرتبط حاصل شده است .فرا

من واقع ًا عاشيق تو هسيتم و حالوهوای پرجاذبۀ

کنیم که میل پیشييین ،میل به سييخن گفتن با

ال یا در درجۀ اول در انجام این اعمال
عشيق اصي ً

معشيوق باشيد و باور مرتبط هم این باشيد که با

مد نظر من نیست ،چگونه باید پاسخ دهد؟

خواندن نامه ،میل به سييخن گفتن با معشييوق

پیش از پاسيخ به این پرسيش ،خوب اسيت

برآورده میشييود .بيه این ترتیيب ،انگیزش برای

تميایز میيان انگیزش لنفسييه ( )de reو انگیزش

خوانيدن نياميه در اثر ميیل پیشييین و بياور مرتبط

لغیره ( 2 )de dictoرا توضیح دهیم:

پدید آمده اسيت .از سيوی دیگر ،بر پایۀ جزئیات

انگیزش لنفسيه را میتوان انگیزشيی

 .1این داستان از م نوی معنوی اقتبان شده است

به کار رفتهاند .شاید بتوان از تعابیر دیگری نظیر ذهنی/عینی،

(مولوی دفتر سوم :ابیات)1406-1428 :

ذاتی،/یرذاتی ،و نظایر آن هم استفاده کرد؛ همانطور که ما در

 .2تمایز لنفسه و لغیره در تعبیر «انگیزش لنفسه و انگیزش لغیره»

ادامه از تمایز اعمال خالص و ناخالص در این رابطه استفاده

صرف ًا به سبب آشنا بودن در سنت فلسفۀ اسالمی به کار گرفته

خواهیم کرد .در این میان ،برخی از فیلسوفان اخالق از قبیل

شده است وگرنه ترجمۀ اولیۀ اصطالح « »de reبه جهت شیء

مایکل اسمیت و برنارد ویلیامز برای مقاصد دیگر از تمایز مرتبط

است و ترجمۀ اولیۀ اصطالح « »de dictoبه جهت حمل است

de re/ de dictoاستفاده کردهاند .مایکل اسمیت قائل به

که نخست در خصوص ضرورت یا حاالت شناختی نظیر باور

ا
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تعریف کرد که خود شيیء یا شيخص یا

اسييت (یا ویژگیهای موجود در حالت

قييانيون اخيالقيی ميعيیين کييه ویيژگيیهييای

ذهنی میل) مد نظر فاعل اسيييت .بهعنوان

خاصيی دارد ،بالاات مد نظر فاعل اسيت

نمونه ،اگر مجنون انگیزش لنفسييه داشييته

و آنها در او انگیزش (یا میل) را ایجاد

باشيييد ،احتماالً بیان او چنین خواهد بود:

میکنند؛ اما انگیزش لغیره چنین نیسيت و

«لیال به خودی خود ،موجودیتی دارد که

ارضيای میلی که حاوی محتوای گزارهای

من حياضيييرم برای او هر کياری انجيام

درونیگرایی انگیزشی است .نظریهای که مدعی است اگر

صورت de dictoخوانده شود .در این صورت ،انگیزشهای

فاعل اخالقی صادقانه ،حکم کند که عمل الف اخالق ًا درست

فاعل اشتقاقی یا ثانوی و فرعی) (derivativeخواهد بود چون

است ،دستکم تا حدی برانگیخته میشود که آن را انجام دهد

از داوری کنونی او به همراه یک دلبستگی ،یراشتقاقی به انجام

اگر او عاقل باشد .اسمیت بح« میکند اگر انگیزش اخالقی

کار درست أخا شدهاند .اسمیت ادعا میکند که در اخالق

ی تغییر در داوری اخالقی او تغییر کند،
فرد دارای ارادۀ قوی در پ ِ

متعارف برانگیخته شدن بدین شکل (اشتقاقی) برای مراقبت

این تغییر نشاندهندۀ رابطۀ قابلاعتمادی میان انگیزش و داوری

کردن از فرزندان و دوستان ،درست دانستن دستیابی مردم به

در فرد دارای ارادۀ قوی است .فرا کنیم شخصی دارای ارادۀ

عدالتوبرابری نه یک فضیلت بلکهیکرذیلتاخالقی است

قوی در داوری خود فکر میکند که برای انتخاب رئیس

چون آدمیان بهطور ،یراشتقاقی ،مستقیم و بیواسطه به این امور

بیمارستان ،فرد الف بهترین گزینه است و باید به او رأی دهد؛ اما

اهمیت میدهند) . (Smith 1994: 71-76ویلیامز در مقالۀ

وقتی با دوستش در این خصوص صحبت میکند ،دوستش او

« »Persons, Character, and Moralityدر اعتراا به

را قانع میکند که فرد ب بهترین گزینه است و باید به او رأی

بیطرفی ) (impartialityمد نظر برخی از فیلسوفان اخالق

داد .در این صورت ،وقتی داوری این شخص در مورد بهترین

م الی را ارائه میکند :فرا کنیم شخصی با انتخاب میان حفظ

شخص و رأی دادن به او تغییر کرد ،انگیزش او نیز بهطور

جان همسر خود یا حفظ جان یک ،ریبه مواجه میشود و جان

قابلاعتمادی تغییر میکند .لاا اسمیت متاکر میشود ،طرفدار

همسر خود را نجات میدهد .حامیان دیدگاه بیطرفی قائلند که

نظریۀ درونیگرایی انگیزشی میتواند ادعا کند که آنچه فاعل

نحوۀ برانگیخته شدن یک انسان اخالق ًا خوب چنین است» :این

را برمیانگیزاند تا عملی را انجام دهد ،همان چیزی است که او

همسر من است و در شرایطی از این دست ،حفظ جان همسر

انجام آن را در داوری خود درست میداند؛ وقتی این انگیزش

مجاز است« .ویلیامز معتقد است که این نحوۀ برانگیخته شدن

de reخوانده شود اما طرفدار نظریۀ برونیگرایی انگیزشی

اشتباه است چون اگر از منظر همسر او نگاه کنیم ،او انتظار دارد

مجبور خواهد بود که قابلاعتماد بودن رابطه میان داوری و

که تفکر برانگیزانندۀ همسر او این باشد :شخصی که من نجات

انگیزش اخالقی را بر حسب استعداد انگیزشی یا محتوای

میدهم،همسر مناست .همسراوانتظارداردچیزیبهایناضافه

انگیزش اخالقی فاعل توضیح دهد .اسمیت استدالل میکند،

نشود و افزودن فقط یک فکر دیگر هم آنرا نادرست خواهد

محتوای انگیزش اخالقی طبق رأی برونیگرایان انگیزشی برای

کرد .به این ترتیب اگر قرار باشد فکر دیگری افزوده شود،

تبیین رابطۀ قابلاعتماد میان داوری و انگیزش اخالقی چنین

مشخص میشود که همسر او عشق و دلبستگی بیواسطۀ

خواهد بود :انگیزش برای انجام کار درست وقتی انگیزش به

مطلوب را نداشته است). (Williams: 1976
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دهم ».اما اگر مجنون انگیزش لغیره داشته

در انگیزش ذکر شييود ،آنگاه مسييأله را

باشيييد ،بیان او احتماالً اینگونه میشيييود:

میتوان چنین تقریر کرد:

«من حاضيرم برای عشيق خودم دسيت به

طيبيق نيظيری يۀ هيیيوميی انيگيیيزش بيرای

هر کاری بزنم ».در صيورت نخسيت ،لیال،

انجام هر عملی ،میل فرد برای انجام آن

مجنون را برانگیخته اسييت تا دسييت به

در نظر گرفتيه میشيييود .طبیعی بيه نظر

کاری بزند؛ اما در صييورت دوم ،مجنون

میرسيد که این نوع انگیزش بهطور لغیره

بر حسييييب حياليت ذهنی خود برانگیختيه

خوانده شيود .اگر در م ال موالنا ،عاشيق

شيده اسيت تا هر کاری برای کسيی که

بخواهد معشيييوق خاص خود را هم در

دوستش دارد انجام دهد.

انگیزش لحيياظ کنييد ،الزم اسييييت امر

نظریيۀ هیومی نمیتوانيد انگیزشهيا

دیگری اضيافه کند .م الً میتواند اضيافه

از نوع لنفسييييه را بيه خوبی تبیین کنيد.

کنييد کييه «من ميی يل دارم آن عمييل را

طرفداران نظریۀ هیومی برای تبیین تمایز

بهخاطر این شيييخص خاص انجام دهم».

میان انواع انگیزشها الزم دارند تا قیدی

در این صيييورت ،فياعيل میتوانيد نتیجيه

را به محتوای میل اضييافه کنند .بهعنوان

بگیرد کيه «من انگیزه دارم این کيار را

نمونيه در م يال موالنيا ،فياعيل برای اینکيه

برای این شييخص خاص انجام دهم» .اما

نشيان دهد انگیزش او برای عمل کردن،

چنین روی يهای برای برانگیختييه شييييدن،

خود معشيوق اسيت نه حالوهوای موجود

اشييتقاقی و ثانوی اسييت .این نوع رویۀ

در حياليت ذهنی ،بيایيد بيه محتوای میيل

اشيتقاقی سيبب میشيود که انگیزش فاعل،

خود برای سيخن گفتن با معشيوق ،قیدی

بیواسيطه نباشيد .اگر چنین باشيد ،آنگاه

با مضيمونِ «صيرفاً بهخاطر معشيوق»« ،فقط

اعتراا معشييوق در کالم موالنا بهجا و

برای خشيينودی معشييوق» ،یا نظایر آن را

بهحق خواهد بود.

اضييافه کند .اما به هر میزان ،قیود به میل

بييهعينيوان نيميون يهای دیيگير ميیتيوان

اضيافه کنند تا زمانی که شيخص خاصيی

موقعیتی را تصيور کرد که باور و میل و

در خارج ذکر نشيود ،سيبب نمیشيود که

عمل در دو فاعل یکسيان باشيد اما یکی

انگیزش برآمده از میل به انگیزش لنفسيه

بهخاطر برآورده شييدن میل ،آن عمل را

مبدل شيود .اگر قرار باشيد شيخص خاصيی

انجام میدهد اما دیگری بهخاطر چیزی
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،یر از ارضيييای میيل خود .فرا کنیيد
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معالجۀ بیمار هم ارضا شده باشد.

طيبيی يبِ اليف ميی يل دارد بيیيمييار خيود را

اگر شيييهود عرفی عموم آدمی يان،

معالجه کند و باور دارد که بهترین راه

ارزشهای اخالقی متفياوتی را به اعميال

معيالجيۀ این بیميار ،جراحیِ  Aاسييييت.

این دو طبیيب نسيييبيت دهنيد ،کيه بيا ظن

بنيابراین طبیيب الف ،میيل پیيدا میکنيد

قوی میتوان گفت چنین اسييت ،آنگاه

جراحی  Aرا انجام دهد .طبیب ب نیز

میتوان ادعا کرد این م ال نشيان میدهد

میيل دارد بیميار خود را معيالجيه کنيد و

نظریۀ هیومی انگیزش به تقریری که در

بياور دارد بهترین راه معيالجيۀ این بیميار،

باال ذکر آن رفت ،نمیتواند این تفاوت

جراحی  Aاسييت .بنابراین طبیب ب هم

مهم را ثبت و ضبط کند.

میيل پیيدا میکنيد جراحی  Aرا انجيام

انيگيیيزش لينيفسييييه را ميیتيوان تيعيبيیير

دهد .همچنین تصيور کنید هر دو طبیب،

دیگيری برای انگيیيزش در انجييام «اعمييال

جراحی  Aرا با موفقیت کامل پشيت سير

خالصيييانه» دانسيييت .تمایز میان انگیزش

میگاارند .اما تفاوت میان دو طبیب این

لنفسييييه و لغیره ذیيل بحيي« از اعمييال

است که طبیب الف ،جراحی  Aرا انجام

خالصيانه را میتوان میان فیلسيوفان اخالق

میدهد تا با درمان فرد بیمار راهی برای

نيیيز پيی يدا کيرد .در فيلسيييف يۀ اخيالق نيیيز

انتقام و کشيتن فرد دیگری باز کند(فرا

فیلسيوفانی نظیر افالطون ،ارسيطو و کانت

کنید که یک سيری از انسيانهای شيرور به

در باب قصييد و انگیزۀ فاعل اخالقی در

او این وعيده را داده بياشييينيد کيه اگر او این

انجيام اعميال خيالصيييانيه سيييخن گفتيهاند.

بیميار را درميان کنيد ،آنيان فردی را کيه

افيالطيون در کيتيياب هيفيتيم جيميهيوری بييه

طبیيب قصييييد انتقيام از او را دارد خواهنيد

بررسيی تعارا میان خیر فیلسيوف-حاکم

کشييييت) .بيا اینکيه طبیيب الف میيل بيه

و آنچيه عيداليت اقتضيييا دارد میپردازد.

معالجه دارد ،از این طریق خواهان آسیب

افالطون معتقد اسييت خیر و خوشييبختی

رسيياندن به فرد دیگری اسييت .اما طبیب

فاعل ،مبنای کامالً عقالنی و خوبی اسيت

ب جراحی  Aرا انجام میدهد تا اوالً و

که فاعل اعمال خود را بر آن مبتنی کند.

بيالياات ،خود بیميار سيييالمتیاش را بيه

امييا در موقعیيتهييای خيياص نييامعمولی

دسيييت آورد و ثيانیياً و بيالتبع میيل او بيه

گاهی میان خوشيييبختی حداک ریِ یک

182

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

فرد و عدالت ،ممکن اسيت تعارا پدید

حيالی کيه میتوانسيييتنيد زنيدگی بهتری

آی يد .خيیير فيیيلسيييوف-حيياکيم و آنچييه

داشيييتيه بياشييينيد» (Plato Republic:

عدالت اقتضييا دارد از این موارد اسييت.

) .519dآنان چیسيتی م ال خیر را درك

خیر و خوشييبختی حداک ری فیلسييوف-

ميیکينينييد و آن را اليگيوی خيود تيليقيی

حاکم این اسيت که فلسيفهورزی کند اما

میکننيد .اميا وقتی آنيان حکوميت کردن

عدالت اقتضيا دارد که او در پرتو تعلیم و

را بر فلسيفهورزی ترجیح میدهند ،اوالً به

تربیت خاص خود حکومت

کند1.

کلی تمام خیر خود را نادیده نمیگیرند

نیکوالن وایت اسيييتدالل میکند:

و ثيانیياً همچنيان نسيييبيت بيه دیگرانی کيه

حکوميت کردن برای فیلسيييوف-حياکم

کيامالً نياعيادل هسيييتنيد و در قیيان بيا

حداک ر خیر و باالترین خوشزیسييتی را

نحوههای دیگر زیسيييتن خود به ،یر از

بيرای او بييه هيميراه نيميیآورد .حيکيومييت

زندگی مبتنی بر فلسيفهورزی خوشيبخت-

کردن بهيتيریين کييار برای او نيیسييييت و

تيرنييد .طيبيق رأی افيالطيون ،اگير کسيييی

همچنین اگر فیلسيييوف-حاکم تنها خیر

چيیسييييتيی خيیير را درك کيرد ،هييدف

خود را مالحظه کند ،این کار را ترجیح

دسيييتیابی به خیر بهطور مطلق یا خیر

نمیدهيد .بيا این هميه ،فیلسيييوف-حياکم

جيامعتر (یعنی خیر شيييهر) را بيه لحياظ

برای انتخاب حکومت کردن دارای دلیل

عقالنی حاکم و برتر از هدف دسيتیابی

اسيت .دلیل او این اسيت که عدالت و اراده

به خوشزیسييتی خود میداند .(White

کردن مردم اقتضيييا میکند که او حکومت

)2002: 200-211
ارسيطو نیز بر همین سيیاق اسيتدالل

کند .در این صييورت ،فیلسييوف-حاکمان
«زنيدگی بيدتری را سيييسری میکننيد در

میکند:

 .1چنین استداللی را فارغ از بح«های مربو به انگیزش در

فایدهگرایان بر سر کفایت اصول فایدهگرایان در باب تمام

روانشناسی اخالق میتوان ذیل نزاع میان تئوریهای اخالقی

اقتضائات اخالق( به خصوص انصاف و عدالت )یا منشأ

نیز مطرح کرد .برای م ال ،استدالل رالز علیه فایدهگرایان بر این

هنجارمندیباشد ،آنگاهبح«انگیزشبرایانجاماعمالمطابق

مبتنی بود که آنان به درستی نمیتوانند عدالت به م ابه انصاف را

آن اقتضائات هم به تبع آنها یا به تبع منشأ هنجارمندی پیش

تببین کنند .) (Rawls, 1971: 53; Hooker, 2014آنچه در

خواهد آمد چون در یک نگاهاصولهنجاری باید بتوانند دالیل

این مقاله برای ما مهم است ،بح«های انگیزش در روانشناسی

انگیزشی هم فراهم کنند.

اخالق است .با وجود این ،اگر بسایریم که اختالف نظر رالز و
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کسی که با غایت درست ،به شیوۀ درست و در زمان
درست با امور درست مواجه میشود و از آنها
میترسد و تحت شرایط متناظر ،احساس جسارت
میکند ،شجاع است .چون انسان شجاع مطابق
اقتضائات شرایط و به هر شیوهای که عقل حکم
میکند احساس و عمل میکند .اینک غایت هر
فعالیتی مطابقت داشتن با وضع متناظر است .لذا
این امر دربارۀ انسان شجاع و همچنین دیگران
صادق است .اما شجاعت شریف است .لذا این
غایت نیز شریف است؛ چون هر چیزی با غایتش
ت شریف است
تعریف میشود .پس به خاط ِر غای ِ
که انسان شجاع طبق دستور شجاعت پایداری و
عمل میکند).(Aristotle 1984: 3785

ارسيطو انگیزۀ عمل کردن به خاطر
امر شييریف را از سييایر انگیزهها متمایز
میکنيد .این انگیزههيا عبيارتنيد از :عميل
کردن بيه خياطر تيأییيد دیگران ،از ترن
ننييگ ی يا مجييازات ،بييه سيييبييب ،لی يان
احسياسيات یا خشيم ،به دلیل امید و اعتماد
بيه نفس ،یيا بيه خياطر عيدم آگياهی از
شيرایط واقعی .بر این اسيان ،شيخصيی که
شيجاع اسيت بهخاطر امر شيریف پایداری
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دیگر .ایروین معتقد اسيت هدف مشيترك
فضيييایيل مختلف در نگياه ارسيييطو امر
شيریف اسيت 1.شيخص فضيیلتمند عمل
فضيييیليتمنيدانيه را بيهخياطر امر شيييریف
انتخياب میکنيد .وقتی شيييخص فياعيل،
اعمال و اهداف خود را دارای ارزشييی
مسييتقل از تمایالت خود نسييبت به آنها
در نظر میگیرد ،آنها را شيریف قلمداد
ميیکنييد .دلمشيييغيولی عقالنی برای امر
شيریف ،ورای دلشيمغولیهای مربو به
منفعت شيخصيی اسيتIrwin, 2007: 2
).)206

کيانيت در بنیياد ميابعيدالطبیعيۀ اخالق
میان اعمال مطابق با وظیفه که از روی
میلی مسيييتقیم بيه آن عميل بيا قصييييد
خودپرسيتانه انجام شيدهاند و اعمال مطابق
با وظیفه که از سيير وظیفهشييناسيی انجام
شيدهاند ،تمایز میگاارد .او این تمایز را
از طریق م ال زیر روشن میکند:

یيا عميل میکنيد نيه بيهخياطر انگیزههيای

یقین ًا مطابق با وظیفه است که مغازهدار به خریدار
بیتجربه گران نفروشد ،و جایی که داد و ستد زیاد

 . 1واژۀ» «kalonدر زبان انگلیسی به» «fineو» «nobleترجمه

هدف شریف به خاطر شرافتش متعلق میل قرار گرفته است یا به

شده است .در زبان فارسی به ترتیب به «ناب» و «شریف» ترجمه

خاطر امور دیگر ،و از سوی دیگر هدف شریف شرافتش را از

میشود.

میل فایل دریافت نمیکند؛ لاا در این برداشت هدف چون

 .2اگر کسی اعتراا کند که حتی عمل بر اسان هدف

شریف بوده است متعلق میل قرار گرفته است و متعاقب ًا دنبال شده

شریف می تواند میل فاعل باشد ،پاسخ این است که حتی اگر

است نه اینکه هدف چون متعلق میل قرار گرفته است برای فاعل

چنین باشد این پرسش مطرح خواهد شد که از یک سو آن

شرافت یافته است.
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است ،یک کاسب مصلحتاندیش بهواقع
گرانفروشی نمیکند ،بلکه برای هر کسی قیمت
عام معینی را نگه میدارد ،تا اینکه یک کودک،
درست همانند هر شخص دیگر از او خرید کند .از
اینرو مغازهدار به شخص به نحو درستکارانهای
خدمت کرده است؛ ولی اینها کافی نیست که باور
کنیم کاسب ،این راه را از سر وظیفه و اصول
درستکاری در پیش گرفته است؛ سود و نفع او این
را ایجاب میکرده است؛ نمیتوان در اینجا تصور
کرد که مغازهدار ،عالوه بر این ،یک تمایل بیواسطه
به مشتریان خود داشته است بهگونهای که از سر
محبت ،به اصطالح ،به لحاظ قیمت هیچ کس را بر
دیگری ترجیح نداده است .از اینرو این عمل نه از
سر وظیفه و نه از سر تمایل بیواسطه ،بلکه صرف ًا
بهخاطر مقصودی منفعتطلبانه انجام شده است
).(Kant, 2011: 23

اسيتدالل کانت این اسيت که ا،لب
انسيانها هم میل بیواسيطه به حفظ جان
خود دارند و هم وظیفۀ حفظ آن را؛ کار
آنيان در حفظ جيان خود مطيابق وظیفيه
است اما ارزش اخالقی آن به این بستگی
دارد که آن کار را از سيير وظیفه انجام
دهنيد نيه از روی میيل یيا ترن .عميل
فروشييندهای که از سيير جلب مشييتری
بیشيتر ،کاالی باکیفیت به فروش برسياند،

از نظر کيانيت ارزش اخالقی نيدارد .اميا
اگر فروشينده از سير وظیفه و فقط از سير
وظیفه چنین کند عمل او اخالقی خواهد
بود و ارزش اخالقی

دارد1.

کرسييگارد باور دارد در نگاه کانت،
اعمالی که با ارادۀ نیک انجام میشييوند،
بهسييبب شييیوۀ انتخاب شييدنشييان خوب
هسيتند .شيناختن شيیوۀ انتخاب شيدن اعمال
خوب ،همان شييناختن چیزی اسييت که
اعمال را خوب میکند .چیزی که اعمال
را خوب میکنيد ،قياعيدهای اسيييت کيه
شيایسيتگی قانون کلیبودن را دارد و اصيل
ارادۀ نیک ،اصييل انتخاب اعمالی اسييت
کيه قواعيد آنهيا شييييایسيييتگی قوانین
کلیبودن را دارند 2.برای کشييف اصييل
متميایز اعميال خوب ،کيانيت پیشييينهياد
میکند که اعمال انجامشيده از سير وظیفه
را با اعمال انجام شييده به سييبب سييایر
انگیزههيا مقيایسيييه کنیم .اعميالِ مخيالفِ
وظیفه و اعمالِ مطابقِ وظیفه که بهخاطر
خودشييان انتخاب نشييدهاند همانند م ال
مغازهدار فوق ،در اصيل نمیتوانند از سير

 .1اینکه تعبیر ارزش اخالقی نزد کانت دقیقا به چه معناست میان

نزاع را به خوبی روشن کرده است و رای خود را با تفکیک

فیلسوفان محل اختالف است .اختالف در اینجاست که آیا

انگیزش اولیه و ثانویه و با توسل به اخالق ران ارائه کرده است

کانت گفته است که تنها افعالی ارزشمند هستند که از سر وظیفه

(Stratton-Lake 2000: Ch. 1).

انجام شوند یا افعالی که از سر انگیزش های مختلط(mixed

 .2همچنین نگاه کنید به(Parfit 2011: Ch. 13( :

)motivesانجام شود می تواند خوب باشد؟ استراتن-لیک این
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وظیفهشيناسيی انجام شيوند .در نگاه کانت،

کرسيييگيارد از کانت ،برای اینکيه عملی

روشن است که اعمال اخالقاً خوب ،باید

ارزش اخالقی داشيييته باشييد ،عمل باید

به خاطر خودشيييان انتخاب شيييوند؛ اما

مطابق با وظیفه باشييد ،بهخاطر خودش و

عالوه بر این ،الزم اسيت از سير وظیفه و

از سير وظیفه انجام شيود (Korsgaard,

نه از روی تمایل مسييتقیم یا بیواسييطه

).1996

انجيام شيييونيد .لياا شيييخص دارای طبع

اسيييتدالل ناظر به اعمال خالصيييانۀ

هميدالنيه کيه بيه خياطر تميایيل بیواسيييطيه

اخالقی ،در صييدد اسييت که نشييان دهد

خود عمل میکند و شيخصيی که از سير

دسييييتکيم زیيرميجيميوعييهای از اعيمييال

وظیفه عمل میکند هر دو هدفی واحد،

اخالقی وجود دارند که صيييرفاً بهخاطر

یعنی هيدف کميک بيه دیگران را دارنيد.

درسييتی خودشييان انجام میشييوند؛ ولی

اما آنچه به عمل ،ارزش اخالقی میدهد

نظریۀ هیومی انگیرش ،مسيتلزم آن اسيت

،هدف فاعل نیسييت بلکه قاعده یا اصييل

که هیچ زیرمجموعهای از اعمال اخالقی

اراده یا خواسيت اوسيت که عمل طبق آن

صيرفاً بهخاطر درسيتیشيان انجام نمیشيود.

انجام میشييود .به عبارت دیگر ،مشييکلِ

اسيتدالل ناظر به اعمال خالصيانۀ اخالقی،

شيخصِ دارایِ طبعِ همدالنه این اسيت که

ميميکين ميیدانييد کييه بيرخيی از اعيمييال

او انتخياب میکنيد بيه دیگران کميک

اخالقی خالصيانه انجام شيوند در صيورتی

میکنييد ،تنهييا چون میخواهييد کييه بييه

که نظریۀ هیومی ،امکان این امر را نفی

دیگران کمک کند؛ در مقابل شييخصيی

میکند 1.با این همه ،اسيتدالل فوق بدین

که از سيير وظیفهشييناسييی عمل میکند

معنا نیسيت که ارزش اخالقی یک عمل

کيمييک کيردن بييه دیيگيران را انيتيخيياب

همیشيه باید بر انگیزۀ خاص توصيیفشيده

میکند چون این عمل چیزی اسييت که

در باال مبتنی باشيد؛ اگر عملی فاقد چنین

اخالق از او مطالبه میکند .بنابر تفسييیر

انگیزشيی باشييد ،عاری از ارزش اخالقی

 .1اگر کسی اشکال کند که این استدالل ناظر به تئوریهای

ساکت است و استدالل آن صرف ًا در حیطۀ روانشناسی اخالق

اخالقی فایدهگرایانه و وظیفهگرایانه است و از آن حی« که

است .درثانی ،نظریۀاخالقهنجاری هیومچندانروشننیست.

صدق تئوری وظیفهگرایی را فرا گرفته است ،استدالل

برخی او را پیامدگرا معرفی کردهاند و برخی دیگر فضیلتگرا.

معتبری نیست ،در پاسخ میتوان گفت مقالۀ حاضر با تفکیک

برای درك این معنا رجوع کنید به(Shaver, 1995):

اخالق هنجاری و فرااخالق نسبت به صدق تئوریهای اخالق،
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اسييت .قصييد ما در اینجا آن اسييت که

خالصييانه به معنای دقیق کلمه قابل انجام

نشيان دهیم انتخاب صيحیح ،امکان انجام

نباشيد .چون بر اسيان این برداشيت نهتنها

اعميال خيالصيييانيه را بيهوجود میآورد و

ریشييۀ انگیزش فقط در میل اسييت بلکه

فاعلها اگر در تأمالت خود به آن دسيت

همچنین میل ،منشييأ انتخاب اعمال فاعل

پیيدا کننييد ،میتواننييد کمييابیش اعمييال

نیز هسييت .بدین ترتیب ،فاعل فقط برای

خالصانهای انجام دهند.

برآورده کردن امیال خود عمل میکند؛

بيا توجيه بيه نمونيههيایی کيه در بياال

امیيالی کيه مورد سييينجش عقالنی قرار

گفته شيد ،میتوان اسيتدالل ناظر به اعمال

نمیگیرنيد .اگر قصييييد فياعيل در عميل

خالصييانۀ اخالقی را اینگونه به شييکل

کردن ،فقط برآورده کردن امیيال خود

منطقی بازنویسی کرد:

بياشيييد ،آنگياه منشيييأ انتخياب اعميال و

( )1اگر شماری از اعمال اخالقی وجود

انگیزش او برای عمل کردن ،منحصير در

داشته باشند که بتوانند خالصانه انجام

امیال او خواهد بود .این تقریر از نظریۀ

شوند ،آنگاه انجام این اعمال،

هیومی شيير ضييروری و همچنین منشييأ

مستلزم آن است که آنها صرفاً چون
اعمال اخالقاً درست یا ارزشمند
هستند انجام شوند.
( )2شماری از اعمال اخالقی وجود دارند
که خالصانه انجام میشوند.
( )3پس شماری از اعمال اخالقی هستند
که صرفاً چون آن اعمال اخالقاً
درست یا ارزشمند هستند انجام می-
شوند.

انگیزش برای هر عمل قصيدی را منحصير
در میيل میدانيد؛ بيا این حيال ،بيه نظر
میرسيد ویژگی اعمال خالصيانه این اسيت
که نامشييرو به امیال فاعل باشييند .اگر
چنین باشيييد ،آنگاه این زیرمجموعه از
اعميال اخالقی و ،یراخالقی(نيامرتبط بيه
اخييالق نييه ضييييد اخييالق) م يیتييوانييد
م النقضهای فراوانی ایجاد کند که این
تقریر از نظریۀ هیومی قادر به پاسيخگویی
به آنها و پوشش دادن آنها نیست.
ممکن اسييت در اینجا اعتراا شييود

نظریۀ هیومی انگیزش ،مسييتلزم آن

که حتی رقبا و مخالفان هیوم هم نمیتوانند

اسيييت کيه اعميال اخالقی یيا ،یراخالقی

نقش انگیزشييی میل را در مقام عمل نادیده
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بگیرنيد .برای م يال حتی کيانيت بيه امیيال

نشييان دهد چگونه فاعل عمل را فقط برای

اهمیيت ویژهای میدهد و تأکیيد میکنيد که

ارضيييای میيل خود انتخياب میکنيد و انجيام

مشيياهدۀ قوانین اخالقی که در مقابل اعمال

ميیدهييد وليی در عيیين حييال آن عيمييل را

خودگرایيانيۀ ميا قرار میگیرنيد ،نوعی حس

خيالصيييانيه برای امر دیگری(در ميال موالنيا

احترام و تميایيل بيه ارزشهيا را در ميا زنيده

معشيوق یا در نگاه ارسيطو برای امر شيریف)

میکننيد .لياا در نگياه او امیيال خودگرایيانيه

نیز انجيام میدهيد .ثيانیياً در نگياه کيانيت حتی

ماموم هستند نه میل به ارزشهای اخالقی.

اگر میل به ارزشهای اخالقی دارای حُسين

هيرچينييد ایين اعيتيراا بيیشييييتير بييه

باشيد ،این حسين از خود میل نشيأت نگرفته

اختالفنظر هیوم و کيانيت مرتبط اسييييت،

اسييت و خود میل نیسييت که منشييأ انتخاب

بیان نکاتی در این خصيوص خالی از لطف

عميل اسيييت .ثيالياً اعميال میتواننيد بيه انحياء

نیسيييت .در پاسيييخ به این اعتراا میتوان

گونياگونی برانگیختيه شيييونيد و میيل بيدون

گفت که نقش انگیزشييی امیال را نمیتوان

سيينجش عقالنی نیز قطعاً میتواند در عداد

نادیده گرفت .حتی کسيانی م ل کانت باور

این انحياء گونياگون قرار گیرد .اميا همچنيان

دارنيد کيه میيل نقش انگیزشيييی دارد(م يال

این سييؤال باپرجاسييت که آیا تقریر ویلیامز

مغييازهدار)؛ ولی آنچييه کييانييت را متمييایز

از نظریيۀ هیومی انگیزش میتوانيد برخی از

میکند این اسييت که در نظر وی ،انگیزش

اعميال آدمیيان بيا عنوان اعميال خيالصيييانيه را

برآميده از امیيال نمیتواننيد انگیزش اخالقی

تبیین کند یا نه؟

مناسب قلمداد شوند .به این ترتیب بح« بر
سييير این اسيييت که آیا فقط امیال انگیزش
ایجياد میکننيد یيا اموری ،یر از امیيال نظیر

یه و
یان
یای خودگرای
یان انگیزشه
یایز می
 .2تم
دگرگرایانه

بياورهيای هنجياری ،قصييييد بيه م يابيه یيک

اخالق مبتنی بر عرف عام میان دو نوع

نگرش ذهنی مسيييتقيل ،یيا عقيل نیز امکيان و

انگیزش دیگر نیز تمييایز برقرار میکنييد.

ظرفیيت ایجياد انگیزش را دارنيد .اگر امیيال

معموالً اگر فياعيل بيا مالحظيات نياظر بيه

تنهيا منشيييأ ایجياد انگیزش و انتخياب عميل

ليات ،منفعيت شيييخصيييی ،مصيييلحيت و

بياشييينيد ،رهيایی ميدل ویلیيامزی از اشيييکيال

اهداف شيخصيی خود برانگیخته شيود که

اعمال خالصيانه نیازمند تبیین قوی اسيت که

عملی را انتخياب کنيد ،آنگياه میتوان
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انگیزش فياعيل را در عيداد انگیزشهيای

اعمال دگرگرایانه نیز اگر قرار باشيد که

خودگرایيانيه طبقيهبنيدی کرد .در مقيابيل،

برانگیخته شييوند باید در دامنۀ میل فاعل

اگر فياعيل بيا مالحظيات نياظر بيه منيافع،

قرار بگیرند و میل فاعل سييبب انتخاب آن

خوشييبختی ،مصييلحت و اهداف دیگران

اعمال شود.

برانگیخته شييود ،آنگاه میتوان انگیزش

(ممکن اسييت کسييی این اشييکال را

فيياعييل را در عييداد انييگييیييزشهييای

ميطيرح کينييد کييه اگير قيرار گيرفيتين اعيمييال

دگرگرایيانيه دسيييتيهبنيدی کردBrink, (1

دگرگرایيانيه در دامنيۀ امیيال فياعيل موجيب

 .)1992طبق نظریيۀ هیومی انگیزش کيه

خودگرایانهشييدن اعمال میشييود ،این امر

ارضيييای میل ،تنها مبنای ایجاد انگیزش

مختص بيه نظریيۀ هیومی انگیزش نیسييييت

اسيت ،وقتی فاعل با میل به لات ،منفعت

بلکه شييامل دگرگرایان هم میشييود چون

شيييخصيييی ،مصيييلحييت و هييدف خود

آنيان نیز میتواننيد ر،بيت و میيل فياعيل بيه

برانگیخته شييود ،اعمال متناظر با آن را به

افعال دگرگرایانه را بسایرند .در پاسييخ باید

نحو خودگرایانه انجام میدهد .اگر فاعل

گيفييت ،صييييرف قيرار گيرفيتين اعيمييال

میيل بيه منيافع ،خوشيييبختی ،مصيييلحيت و

دگرگرایيانيه در دامنيۀ امیيال فياعيل ،سيييبيب

اهداف دیگران را در نظر داشييته باشييد،

نمیشيود که آنها خودگرایانه شيوند؛ ولی

آنگياه برانگیختيه میشيييود کيه اعميال

اگر فاعل ،آن اعمال را انتخاب کند ،صيرفاً

دگرگرایيانيه انجيام دهيد .بنيابراین حتی

چون آن اعمال متعلق میل او هستند ،آنگاه

 . 1هیوم دستکم در دو جا وقتی دربارۀ احکام

هنجاری هیوم را با تئوری فضیلتگرایی ارسطو

اخالقی و زیباییشناسانه صحبت میکند ،اعالم می-

قیان کرده اند .شاید تصور شود این نگاه با

کند که چنین احکامی نیازمند نوعی "نگاه کلی و

خودگرایی و توجه صرف به انگیزههای خودگرایانه

ثابت" هستند Hume (1978, 581–82); Hume

چندان سازگار نیست .اما آنچه این مقاله در وهلۀ

) .(1874, 276او همچنین مسألۀ همدلی و ناظر

نخست به آن می پردازد ،هیوم تاریخی و تئوری

آرمانی بیطرف را طرح میکند که بنابر یک تفسیر

هنجاری او در اخالق نیست بلکه نگاه

میتواند ضامن عینیت احکام اخالقی باشد .گویی

فرااخالقی(روانشناسی اخالق) هیومیها م ل

الزم است یک داور با فضیلت وجود داشته باشد تا

ویلیامز در مورد انگیزش است.

دربارۀ مسائل اخالقی حکم صادر کند و از درستی
و نادرستی افعال پرده بردارد .برخی حتی اخالق
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بيه نظر میرسيييد کيه او در انجيام این اعميال

را به چالش کشيید که چرا در اصيل امیال

نيميیتيوانييد دارای انيگيیيزش مينيحصييييراً

ضرورتاً ایجاد انگیزش میکنند.

دگرگرایيانيه بياشيييد .از سيييوی دیگر ،چون

به این ترتیب طرفدار نظریۀ هیومی

دگرگرایيان میتواننيد بسيایرنيد کيه چیزی

انگیزش در یيک دوراهی قرار میگیرد:

،یر از میل «نظیر باورهای هنجاری ،قصييد،

یا باید بسایرد که در امیال فاعل ،عنصيری

یيا عقيل» سيييبيب انگیزش و انتخياب عميل

خيودگيرای يانييه وجيود دارد و در نيتيیيجييه،

میشود ،این اشکال متوجه آنان نمیشود).

انيگيیيزش کيياميالً دگيرگيرای يانييه در ایين

اگر چنین تفسيیری از نظریۀ هیومی

نظریه قابلترسييیم نیسييت ،یا باید بسایرد

انگیزش ،درسيت باشيد ،آنگاه برای اینکه

که امیال ضيرورتاً ایجاد انگیزش نمیکنند

انگیزشيی دگرگرایانه بتواند ایجاد شيود،

و در نتیجه یکی از پیشفراهای اصيلی

الزم اسييييت طيرفييداران نيظيری يۀ هيیيوميی

نظریۀ خویش را نقض کرده اسييت .اگر

انگیزش ،تبیین کننيد کيه در امیيال فياعيل

راه دوم را برگزیننيد ،بيه نياسييييازگياری

هیچ عنصير خودگرایانهای موجود نیسيت.

میانجامد .اگر راه نخسيت را برگزینند ،با

چيون در ،يیير ایين صيييورت ميخيياليفيیين

توجييه بييه مطييالييب گفتييه شييييده ،اوالً

خيواهينييد گيفييت کييه هير چينييد مينييافيع،

دیيدگياهی ضيييدشيييهودی انتخياب کرده

خوشييبختی ،مصييلحت و اهداف دیگران

اسيت؛ چرا که شياید بتوان بهطور شيهودی،

متعلق میل فاعل قرار گرفته اسييت ،فاعل

شيييمياری از افعيال را معین کرد کيه در آن

همچنان دسيتکم تا حدی بهخاطر اینکه

امیيال خودگرایيانيه راه نيدارد؛ (البتيه نکتيۀ

میيل خویش را برآورده کنيد این عميل

فوق با این مطلب سييازگار اسييت که بیشييتر

معین را انتخاب کرده اسييت .اثبات این

آدمیيان ،شييييایيد ،ياليب افعيال خود را بيا

مدعا که هیچ عنصيير خودگرایانهای در

درصيييدی از خودگرایی یا نفع شيييخصيييی

امیال فاعل وجود ندارد دشيييوار خواهد

انجيام میدهنيد .اميا این مطليب نبيایيد ميانع

بود .البيتييه اگر کسيييی اثبييات کنييد کييه

شيييود که انگیزشِ برخی افعالِ شيييماری از

ضيرورت ندارد عنصير خودگرایانهای در

فيياعيالن ،بييه طيور کييامييل اخيالقيی (نيظيیير

امیال فاعل وجود داشيييته باشيييد ،آنگاه

انگیزش برخی از اعمالِ اسيوههای اخالقی)

شاید بتوان این پیشفرا اصلی هیومیها

را نیز فياقيد هر عنصييير خودگرایيانيه بيدانیم.
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چون این امر یک شهود متعارف انسانهای

این میل او کامالً دگرگرایانه نیسيييت .دوم،

اخالقی بيه حسييياب میآیيد کيه انگیزش در

اگر یک هیومی اشيييکال کند که امیال

برخی از موارد میتوانيد کيامالً دگرگرایيانيه

محضييياً دگرگرایيانيه وجود نيدارنيد ،در

باشييد ).ثانیاً الزم اسييت یا از طریق ارائۀ

پياسيييخ میتوان گفيت چون تميایز میيان

توضيیحات قانعکننده ،منکر صيدق شيمار

افعيال خودگرایيانيه و دگرگرایيانيه یيک

زیيادی از گفتگوهيای متعيارف اخالقی

تمایز متداول شيهودی به نظر میرسيد و

شيود یا نظریۀ انگیزش خود را نظریۀ عام

نمونههای بسييیاری از آن را میتوان در

و جامع تلقی نکند بلکه آنرا تنها تحت

میان قضيياوتهای عامه یافت ،اگر یک

بييه انيگيیيزشهييای

تئوری نتواند آن را توضيیح دهد ،قدرت

نيظيری يههييای ميربيو

خودگرایانه طبقهبندی کند.

تبیینی خوبی ندارد .به نظر میرسييد یک

در این بخش مناسيييب اسيييت که دو

نظریۀ اخالقی خوب ،باید بتواند دادهها و

اعتراا در خصييوص نکات فوق و پاسييخ

ویژگیهای واقعی را تبیین کند؛ اگر در

به آنها بیان شيود :نخسيت ،چه بسيا اعتراا

ایين ميورد ،نيظيری يۀ هيیيوميی واقيعييا نيتيوانييد

شيييود کيه میتوان فرا کرد امیيال کيامالً

چنین کند دسيتکم باید توضيیحی ارائه

دگرگرایيانيه م يل دلسيييوزی ،مهربيانی یيا

کند که چنین تمایزی را که مردم آن را

هيمييدليی ،فيرد را بيرای عيمييل اخيالقيی

بييه عينيوان امير واقيع (فيکييت) ميحسيييوب

برانگیخته اسييت .پاسييخ آن اسييت که اوالً

میکننييد ،در حقیقييت ،امر واقع (فکييت)

این فرا در برخی موارد سييازگار نیسيت؛

نیست.

ثانیاً نکتۀ اصيلی آن اسيت که در این امیال،
کدام مؤلفه منشييأ انگیزش و انتخاب شييده
اسيييت؟ فرا کنیم کسيييی میيل دارد کيه

یو
 .3داوری افراد در خص

یت
انگیزش درس

و انگیزش نادرست

مشيهور شيود و باور دارد که اعمال همدالنه

مييا در گيفيتيمييان ارزشگيياارانيۀ خيود دربييارۀ

برای او شهرت به ارمغان میآورند .لاا میل

انگیزشهيای فياعالن اخالقی داوری میکنیم.

بيه اعميال هميدالنيه پیيدا میکنيد .در این

در بيرخيی ميوارد حيتيی دربييارۀ نيوع انيگيیيزش

مورد ،هرچند این شييخص به یک معنا میل

فاعالن داوری میکنیم .برای م ال ،ما در مقام

دگرگرایانه ،یعنی میل به همدلی دارد ،ولی

داوری ،گاهی میگوییم که فالن فرد در انجام
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این عمل مخلص یا دگرگرا اسييت و در این

را منشيييأ انگیزش و انتخياب عميل اخالقی

صيييورت او را تيحسي يیين ميیکينيیيم و گيياهيی

میدانند در این اسييت که او میل را بر عقل

میگوییم کيه فالن فرد در انجيام این عميل

مقيدم میدانيد چون بياور اخالقی را دارای

نامخلص اسييت یا خودگرا اسييت و در این

قيابلیيت صيييدق و کياب نمیدانيد .ولی این

صيييورت او را شيييایيد تقبیح یيا مالميت کنیم.

اعتراا وارد نیسيييت زیرا در این قسيييمت

بهواقع آنچه در اینجا مقصيود داوری ماسيت

آنچه بیشييتر مد نظر اسييت ،آن اسييت که

آن است که مبنای انگیزش این فرد در انتخاب

داوریهيای صيييحیح افراد در جيامعيه در

آن عميل ،اگر بيه خياطر انگیزش خيالص یيا

تحسييین و تقبیح انگیزشها میتواند نشييانۀ

دگرگرایانه تحسین میشود ،مبنای درستی است

وجود دالیيل برای نوع درسييييت انگیزش

و همچنین مبنای انگیزش این فرد در انتخاب

باشييد و همچنین میتوان پرسييشييی دربارۀ

عيمييل ،اگير بييه خيياطير اينگيیيزش نيياخيياليص یيا

میيل پیشيييین فياعيل مطرح کرد کيه هنجياری

خودگرایيانيه تقبیح میشيييود ،مبنيای نيادرسيييتی

نباشيد .مسيألۀ نخسيت یک مسيألۀ پیشيانظری

اسييت .به این ترتیب ،اگر فاعل به خاطر نوع

دربييارۀ شيييیوۀ عملکرد و انتظييار افراد در

انگیزۀ خود ،قابلتحسييین و قابلتقبیح باشييد،

جامعه است و مسألۀ دوم نیز به وضوح خود

آنگاه فاعل نهتنها میتواند بلکه دلیل دارد که

را از پرسيييش هنجياریبودن دور میکنيد.

انگیزۀ مناسييب (خالصييانه یا دگرگرایانه) را در

ثيانیياً ميدل ویلیيامزیِ نظریيۀ هیومی انگیزش

برخی موارد داشيته باشيد 1.اگر فاعل دلیل دارد

بيه طور کياميل بيا واقعگرایی در ارزشهيا یيا

که انگیزۀ مناسييب را در برخی موارد شييکل

هنجارهای اخالقی سييازگار اسييت؛ به این

دهد ،نمیتوان تمام موارد انگیزه را به شييکلی

معنا که کسی میتواند قائل شود هنجارهای

که نظریۀ هیومی مدعی آن است ،تبیین کرد.

اخالقی وجود دارنيد اميا انگیزش از امیيال

(شيييایيد کسيييی اعتراا کنيد کيه این

برمیآید .بنابراین اگر کسييی میل به تبعیت

اشييکال ،مصييادره به مطلوب اسييت؛ چون

از هنجيارهيای اخالقی داشييييت ،انگیزش

دقیقياً اختالف هیوم بيا واقعگرایيانی کيه عقيل

تبعیيت از آنهيا نیز برای او وجود خواهيد

 . 1برای اطالع بیشيتر از رابطۀ میان قابلیت تحسيین و
تقبیح از یک سيو و داشيتن یا وجود دالیل از سيوی
دیگر ،نگاه کنید به (.)Darwall 2016
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داشييييت و اگر کسيييی میيل بيه تبعیيت از

انگیزشيی از پرسيش فوق هم مطرح کرد

هنجارهای اخالقی نداشيت ،انگیزش تبعیت

به این معنا که دلیل انگیزشييی فاعل در

از آنهييا را نیز نخواهييد داشييييت .در این

داشيتن میل پیشيین چیسيت؟ به طور م ال،

دیييدگيياه الزامييات اخالقی بييه طور م ييال

فرا کنیم اسييمیت میل دارد به مایکل

میتوانند همچون الزامات آداب معاشييرت

که مسيتمند یا فقیر اسيت کمک کند؛ او

بيه شيييميار آینيد و همچنین وجود الزاميات

باور دارد که از طریق خریدن برخی از

اخيالقيی ،مسيييتيليزم وجيود دليیييل عيميليی و

لوازم معیشيييتی از مغازۀ روبرو میتواند

انگیزش نیست) 1.

این میل خود را برآورده کند .پرسيييش

وقتی ميدافع نظریيۀ هیومی انگیزش

هنجيياری از میيل بييه کمييک کردن بييه

همانند ویلیامز میگوید :میل پیشيین فاعل

مایکل این اسييت که اسييمیت چه دلیل

به همراه باور وسيیلهييييهدف در شيرایطی

هنجياری برای کميک کردن بيه ميایکيل

میتواند به فاعل دلیل برای عمل کردن

دارد؟ در پاسييخ به این پرسييش میتوان

دهد ،معترضيييان به نظریۀ هیومی معموالً

گفت که اسيمیت کمک کردن به مایکل

این انتقاد را مطرح میکنند که چرا فاعل

را اخالقاً الزامی میداند و از این رو یک

در اصيل واجد آن میل پیشيین اسيت .این

الزام اخالقی وجود دارد کيه اسيييمیيت

پرسيش یک خوانش هنجاری دارد بدین

چنین کاری انجام دهد .پرسيش انگیزشيی

معنا که دلیل هنجاری فاعل برای داشيتن

از میيل بيه کميک کردن بيه ميایکيل را

این میل پیش يین چیسييت؟ برخی مدافعان

میتوان چنین تقریر کرد که میل اسيمیت

نظریۀ هیومی پاسييخ میدهند که دربارۀ

به کمک کردن به مایکل ،بر مبانی چه

امیال نمیتوان این پرسيييش هنجاری را

انگیزش يی شييکل گرفته اسييت؟ اسييمیت

مطرح کرد؛ چون امیال ابا دارند از اینکه

میتواند مایل باشيد که به مایکل کمک

مورد بررسيیهای عقالنی قرار بگیرند .اما

کنيد چون دوسيييت دارد بيه نیکوکياری

به نظر میرسيد که میتوان یک خوانش

مشييهور شييود یا چون دوسييت دارد در

 . 1برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به (.)Foot 1972

در اینجا الزم است که از داوران مجله بابت
یادآوری مالحظاتی مفید برای پیشبرد بح« تشکر
کنیم.
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انجام این کار احسييان افتخار یا بزرگی

در میل میپردازد و به نظر میرسيد دلیل

کنييد ی يا چون دوسييييت دارد وظييایف

قابلقبولی وجود ندارد که نشيان دهد این

اخالقی خود ،از جمله کمک کردن به
ميایکيل را انجيام دهيد یيا نظيایر آن .اگر
خوانش انگیزشيی از پرسيش فوق درسيت
باشيد ،آنگاه چه بسيا بتوان اعتراا کرد،

نوع بررسی را نمیتوان پیگیری

کرد1.

یۀ هیومی انگیزش:
یادی نظری
یل بنی
 .4مشیک
یک آزمایش فکری

تبیین دلیل انگیزشيی بر اسيان میل پیشيین

برای درك مشيييکيل بنیيادی این نظریه،

و باور وسيیلهييي يهدف نمیتواند به دقت

اجييازه دهیيد بييه یيک آزمييایش فکری

مشييخص کند که انگیزش اسييمیت چه

بسردازیم .فرا کنی يد از ی يک طرفييدار

نوع انگیزشيی اسيت؛ بلکه برای تعیین نوع

نظریۀ هیومی انگیزش خواسييته شييود که

انگیزش اسيمیت الزم اسيت یک یا چند

یکی از دو گزینۀ زیر را انتخاب کند .به

گييام عقييبتر رفييت و دربييارۀ انگیزش

او میگوینيد ميا تو را در بیميارسيييتيانی

موجود در خود میل پیشيین پرسيش کرد.

بیهوش خواهیم کرد و تو تيا آخر عمر

اگر چنین باشييد ،آنگاه تقریر موجود از

طبیعی خود ،در حييال ا،مييا خواهی بود؛

دلیل انگیزشی باید اصالحاتی داشته باشد

جهان واقعی از دسيترن تو خارج خواهد

تييا این ویژگی را در خود جييای دهييد.

شييد و با جهانی تخیلی مشييابه با جهان

مدافعان نظریۀ هیومی نمیتوانند پاسيييخ

واقعی مواجيه خواهی بود .دو گزینيه در

دهند که این پرسيييش انگیزشي يی دربارۀ

پیش روی تو وجود دارد:

امیال نمیتواند مطرح شييود! چون امیال،

 )1وقتی در حالت ا،ما قرار میگیری،

مورد بررسيیهای عقالنی قرار نمیگیرد؛

فقط به جهانی تخیلی دسترسی معرفتی

زیرا پرسيش انگیزشيی در صيدد بررسيی

داری و امیالت در آن جهان تخیلی

عقالنی امور هنجاری ناظر به میل نیسيت

برآورده میشوند .تو میفهمی که

بلکه تنها به بررسيی نوع انگیزش موجود

امیالت برآورده شدهاند و حالت

 .1برای اطالعات بیشتر دربارۀ دو نوع پرسش
هنجاری و انگیزشی نگاه کنید به(Falk 1947-
).48
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برآورده شدن میل را تجربه خواهی

که اهمیت ثانوی دارد؟ این تفکیک مهم

کرد (تقریباً همانگونه که اکنون در

اسييت زیرا معقول اسييت که بتوان میان

این جهان برآورده میشوند) ،اما این

هدفگیری ارضييای میل به عنوان یک

امیال در جهان واقعی برآورده نشدهاند.

حالت ذهنی و هدفگیری ایجاد آنچه

با وجود این ،تو نمیدانی که در جهان

میيل بيدان تعلق گرفتيه اسييييت ،تميایز

واقعی این امیال برآورده نشدهاند.

گااشت.

 )2وقتی در حالت ا،ما قرار میگیری ،به

اگر طرفيدار نظریيۀ هیومی بيا چنین

جهان تخیلی دسترسی معرفتی داری و

اطالعاتی ،گزینۀ نخسيت را انتخاب کند،

امیالت در آن جهان تخیلی برآورده

آنگياه چيه بسييييا بتوان اسيييتيدالل کرد

نمیشوند .تو حالت برآورده نشدن

ویژگیهای روانشيييناختی مالزم با میل

امیال را خواهی داشت اما امیالت در

نظیر احسياسيات ،شيور ،دوسيت داشيتن و

واقعت بهطور خودکار در جهان واقعی

نظایر آن برای او حائز اهمیت بیشييتری

برآورده میشوند و تو نمیدانی که

اسييت و مبنای اصييلی انگیزش او خود

امیالت در جهان واقعی برآورده

ارضيييای میل اسيييت .اگر گزینۀ دوم را

شدهاند.

انتخاب کند ،چون او احسييان برآورده

یک طرفدار نظریۀ هیومی انگیزش
کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد؟ این
آزميایش فکری بيه ميا کميک میکنيد تيا
متوجه شيویم آیا برای یک طرفدار نظریۀ
هیومی انگیزش ،دلمشيييغولی اصيييلی و
اولیۀ انجام افعال در جهانِ واقعی اسيت و
پيرداخيتين بييه اميی يال بييهعينيوان حيياالت
روانشييينياختی جزء اموری اسييييت کيه
اهمیت ثانوی دارد یا دلمشيغولی اصيلی و
اولیۀ امیال و ارضيای آنها اسيت و انجام
اعمال در جهان واقعی ،جزء اموری است

شيدن امیال خود را ندارد ،تغییر در جهان
واقعی برای او حييائز اهمی يت بیشيييتری
خواهد بود و مبنای اصلی انگیزش چیزی
اسيت که میل در پیِ ایجاد آن در جهان
اسيت .به نظر میرسيد انتخاب گزینۀ دوم
بيرای طيرفييدار نيظيری يۀ هيیيوميی چين يدان
ترجیحی نداشيته باشد؛ چون اوالً مشخص
نیسيت که او بتواند بهخوبی تبیین کند که
چنین میلی (یعنی میلی کيه متعلقش در
جهان واقعی برآورده میشيود اما احسيان
برآورده شيييدن میيل بيه فياعيل دسيييت
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نيميیدهييد) بيتيوانييد هيميیشييييه ضيييرورت ياً

منحصيير ًا بيه امیيال فياعيل معطوف میکنيد .برای

برانگیزاننده باشييد؛ ثانیاً اگر یک طرفدار

م ال :در عشييق حقیقی توجه اصييلی فاعل در

نيظيری يۀ هيیيوميی انيگيیيزش دی يدگيياه دليی يل

انگیزش برای انجيام کيارهيا بيایيد بر معشييوق

هنجاری مبتنی بر امیال را هم بسایرد(نظیر

متمرکز باشييد نه بر میل یا حالت عشييق خویش.

ویيليی ياميز) ،آنگيياه اعيمييال ارزش ذاتيی

در هميدلی واقعی نیز توجيه اصييلی فياعيل در

ندارند بلکه ارزش را از امیال به عاریت

انگیزش برای انجام کارها باید به شيخصيی که با

میگیرنيد .بيدین ترتیيب چرا کسيييی کيه

او هميدلی میشييود معطوف بياشيييد نيه امیيال

نظریيۀ هیومی در بياب دلیيل هنجياری و

خویش .اگر در همدلی کردن با انس يانی دیگر،

دلیل انگیزشيی را میپایرد باید به عملی

من نگران احسياسيات خود یا امیال خویش باشيم،

که متعلق میل قرار گرفته اسييت برتری

آنگاه شياید به معنای واقعی با شيخص مد نظر

دهد نه به خود میل؟

همدلی نکردهام 1.

بيه نظر میرسيييد مشييکيل بنیيادی نظریيۀ

هنگيامی کيه هنجيارهيایی از قبیيل

يهيیومی انگیزش این اسيييت کيه دقیقي ًا نشيييان

قوانین اجتماعی ،قواعد آداب و معاشيرت

نمیدهيد چيه چیزی در تميام امیيال وجود دارد

یا نظایر آن را در نظر بگیریم ،این مشکل

که میتواند سيبب انگیزش شيود یا چه ویژگیای

بنیادی شيکل واضيحتری به خود میگیرد.

در تمام امیال برای ایجاد انگیزش مشيترك اسيت.

شيييميياری از طرفييداران نظری يۀ هیومی،

اگر این پرسيشها پاسيخ مناسيب پیدا کند چه بسيا

ميیپييایيرنييد کييه چينيیين هينيجييارهييایيی

کسييی بتواند اعتراا کند که فاعل در نظریۀ

صييييرفنييظيير از اميی يال فيياعييل وجييود

هیومی انگیزش بیش از حد دلمشييغول چیزی

دارنييد) 2.(Foot, 1972انتيقيياد بييه این

اسيت که آن را میخواهد ،بدان میل دارد یا آن

دسيته از طرفداران نظریۀ هیومی آن اسيت

را دوسيت دارد .توجه فاعل را از تمرکز بر روی

که اگر این هنجارها صييرفنظر از امیال

آنچيه درواقع اهمیيت دارد منحرف میکنيد و

فاعل وجود داشييته باشييند ،آنگاه منشييأ

 .1این نکته حائز اهمیت است که ما در این مقاله در

صادق نمی شود .برای صدق نظریه رقیب هیومی

پی ت بیت نظریه رقیب هیومی نیستیم .آنچه ما نشان

باید استداللی مجزا ارائه کرد که البته وظیفه این

داده ایم این است که نظریه انگیزش هیومی ناتوان از

مقاله نیست.

تبیین نمونه های بسیاری از انگیزش است .اگر

 . 2البتيه فوت در زميانی متيأخرتر این دیيدگياه قبلی

استدالل ما درست باشد لزوما نظریه رقیب هیومی

خود را رد میکند (.)Foot 2001
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هينيجييارمينييدی عيمييل و مينشييييأ انيگيیيزش

آنچييه انيگيیيزش ایيجيياد ميیکينييد .چينيیين

ميتيفيياوت خيواهينييد بيود .بينييابيرایين دقيیيق ياً

دیدگاهی خود محل اختالفنظر فراوانی

مشيخص نیسيت که اگر کسيی عملی را

میتواند باشد.

مطيابق بيا هنجياری نظیر قيانونی اجتمياعی
انجيام داد ،تحلیيل نهيایی از انگیزش او

 .5اعتراضها و پاسخها

باید هنجار بیرونی را مد نظر قرار دهد یا

ممکن اسييييت یيک نظریيهپرداز هیومی

می يل فيياعييل را .برای م ييال فرا کنیم

انگیزش مدعی شيود که همچنان میتوان

کس يی در پشييت چراغ قرمز توقف کرد.

اعمال خالصيانه را بر حسيب نظریۀ هیومی

اگر او بگيوی يد من پشييييت چراغ قرمز

در انگیزش توضييیح داد .در تمام موارد

توقف کردم و انگیزۀ من تبعیت از قانون

عميل خيالصيييانيه(یيا مواردی کيه در آنهيا

اجتمياعی اسيييت ،آنگياه میتوان گفيت

انگیزش لنفسيه برقرار اسيت) ،فاعل دارای

مبنيای انتخياب این عميل ،ارضيييای میيل

میل به انجام آن عمل اسيييت .در مورد

نبوده اسيييت .اگر بگوید که من پشيييت

شيخص عاشيق ،این جمله صيادق اسيت که

چيراغ قيرميز تيوقيف کيردم و انيگيیيزۀ مين،

او شيييور و اشيييتیاق فراوان به دیدار و

ارضيای میل خودم اسيت ،آنگاه میتوان

همنشيینی با معشييوق خود دارد .مغازهدار

گفيت کيه مبنيای انتخياب عميل او ،آن

نیز میتواند تميایيل قوی به انجيام وظیفيۀ

هنجار اجتماعی نبوده اسييت .اگر بگوید

خود در قبال مشييتریان داشييته باشييد .این

که من پشيت چراغ قرمز توقف کردم و

حاالت ،حاالتی کنشانگیز هسيييتند که

انگیزۀ من ارضيای این میل درونی اسيت

ميیتيوان آنهييا را تيحييت ميقيول يۀ ميی يل،

که این نوع از قوانین اجتماعی را رعایت

طبقيهبنيدی کرد .در فياعالنی کيه اعميال

کنم ،آنگاه میتوان پرسيييید کدام یک

خالصيانه انجام میدهند ،میل به انجام این

منشييأ اصييلی ایجاد انگیزش در تو بوده

اعمال چنان قوی و شييدید اسييت که بر

اسيييت؟ میيل بيه عنوان حياليت ذهنی یيا

تميام امیيال دیگر ،ياليب میشيييود .فياعيل

محتوای میل .تفاوت در منشأ هنجارمندی

نهتنها در موارد تعارا میان امیال مربو

و منشيأ انگیزش بدین معناسيت که آنچه

به اعمال خالصييانه و امیال دیگر همواره

الزام ایجياد میکنيد ،متفياوت اسيييت بيا

مطابق با امیال مربو به اعمال خالصييانه
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عميل میکنيد ،بلکيه همچنین پیش از هر

تفاوت مهم میان بعضييی از امیال از قبیل

چیز ،مترصيد آن اسيت که چگونه کاری

گرسيينگی و تشيينگی و امیالی نظیر میل

در خصيوص ارضيای این امیال انجام دهد.

کمک کردن به سیلزدگان با وجود رنج

طبق این تلقی ،اعمال خالصيانه بر حسيب

و زیان مادی داشييتن آن ،این اسييت که

نيظيری يۀ هيیيوميی دارای تيفسيييیيری ميتيمييایيز

پرسيييش از اینکه به چه دلیلی من میل

هسييتند .امیال مربو به اعمال خالصييانه

دارم که به سييیلزدگان کمک کنم در

بیشيتر مورد توجه فاعل قرار میگیرند یا

حيالی کيه انجيام این عميل رنج و زیيان

در مقام تعارا اولویت فاعل منحصيييراً

مادی در پی خواهد داشييت ،پرسييشييی

برآورده کردن آنهاست.

معنادار اسييت؛ اما پرسييش «چرا گرسيينه

در پاسيخ به این اعتراا باید گفت

هسيييتی؟» متضيييمن یيک تيأميل عقالنی

که اوالً در باب اعمال خالصيانۀ آگاهانه،

دربارۀ متقاعد شييدن برای گرسيينه بودن

مسييألۀ وجود امیال مرتبط یا عدم آنها

نیسييت بلکه تبیینی اسييت در خصييوص

مطرح نیسيييت .حتی اگر بسيایریم وقتی

اینکيه چگونيه بيه لحياظ فیزیولوژیکی در

اعمال خالصييانه آگاهانه انجام میشييوند،

حياليت گرسييينگی قرار گرفتی .این در

اميی يال ميرتيبيطيی وجيود دارنييد ،هيميچينييان

حالیسييت که پرسييش «چرا میل داری به

میتوان پرسيید که خاسيتگاه انتخاب این

سيیلزدگان کمک کنی؟» نه دربارۀ نحوۀ

اعمال چیسيت؟ برآورده کردن این امیال

قيرار گيرفيتين مين در ایين حييالييت بيليکييه

اسيييت یا چیزی ،یر از آن؟ اگر فاعل،

دربيارۀ دلیيل من برای داشيييتن این میيل

آگاهانه برای برآورده کردن امیال خود

س يؤال میکند(Alvarez 2010: 75-

دسيييت به انتخاب این قبیل اعمال بزند،

).87; Schueler 1995: chapter 1

آنگياه نمیتوان این اعميال را بيهمعنيای

امیال مربو به اعمال خالصييانۀ آگاهانه

دقیق کلميه ،خيالصيييانيه یيا دارای انگیزش

از سينخ امیالی هسيتند که میتوان از فاعل

لنفسه توصیف کرد.

پرسييید که دلیل او برای داشيييتن آنها

ثانیاً طیف وسيیعی از انواع متفاوت

چیسييت؟ پاسييخ صييحیح فاعل میتواند

امیال وجود دارد که میان آنها اشيتراك-

مبنيای انتخياب او را تعیین کنيد .بيه بیيان

ها و افتراقهایی به چشيم میخورد .یک

دیيگير ،عيمييل خييالصييييان يۀ کيمييک بييه
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سيیلزدگان ،دلخواه فاعل اسيت نه چون

کيانتی یيا  ...نبود .طبیعی اسييييت کيه بيا

فاعل میل به کمک کردن دارد یا از آن

ضيييعیف شيييدن نظریيۀ هیومی انگیزش،

لات میبرد بلکه چون انتخاب آن عمل

نظریيۀ رقیيب موجيهتر بيه نظر آیيد اميا

بر پایۀ انگیزشيييی درسيييت صيييورت گرفته

میتوان تصيور کرد همانند نظریۀ هیومی

است.1

انگیزش ،نقيدهيایی نیز بيه نظریيۀ رقیيب

نتیجهگیری

وارد اسيت که ما در این مقاله به بررسيی
آن نسرداختیم .بدین ترتیيب ،این مقياله را

بيه نظر میرسيييد ،ميدلِ ویلیيامزیِ نظریيۀ

نباید در تأیید نظریۀ انگیزشيی رقیب تلقی

هیومی انگیزش بييا تقریری کييه در این

کرد.

مقاله بیان شييد ،آنقدر ظرافت ندارد که

اسييتداللهای موجود در این مقاله،

بتوانيد انواع گونياگونی از انگیزشهيا را

علیيه نظریيۀ هیومی انگیزش را میتوان به

بيهخوبی از هم تمییز دهيد و تبیین کنيد

این شکل خالصه و دستهبندی کرد:

که چرا یک شييیوۀ برانگیخته شييدن در

نخسيت آنکه نظریۀ هیومی انگیزش

نگاه عرف عام ،ش يیوۀ درسييت و ش يیوۀ

نمیتواند میان دو نوع انگیزش ،لنفسييه و

دیگر شييیوۀ نادرسييتی اسييت .ما در این

لغیره (اعمال خالصيانه و ناخالصيانه) ،تمایز

مقاله با به میان آوردن استدالل و نمونههای

بگاارد .این تمایز از آن جهت مهم است

متعيدد تالش کردیم نياکيارآميدی نظریيۀ

که قضيياوتها و شييهود اخالقی عموم

هیومی انگیزش را نشييييان دهیم .بيا وجود

آدميی يان ،ایين تيمييایيز را جييدی ميیگيیيرد.

این ،باید در نظر داشييت که اسييتدالل ما

یيک نظریيۀ انگیزشيييی معتبر بيایيد بتوانيد

در این مقياليه بيا اینکيه در نقيد نظریيۀ

تبیین خوبی از شييهودهای عامه حاصييل

هيیيوميی انيگيیيزش بيود بييههيیيچ عينيوان بييه

کنييد .بر همین اسييييان ،نظریيۀ هیومی

معنيای دفياع از نظریيۀ رقیيب ،ميل نظریيۀ

انيگيیيزش چيون در پيی چيگيونيگيی تيبيیيیين

 .1امیال مربو به اعمال خالصانه آگاهانه نمیتوانند

باشد حتی میل فاعل؛ به همین دلیل هدف این امیال

دالیل توجیهگر خوبی برای این اعمال فراهم کنند

نمیتواند کسب لات یا اجتناب از ألم یا حتی

چون ویژگی خلوص این اعمال متضمن آن است که

ارضای خود این امیال باشد( .نگاه کنید به Schueler

قصد فاعل عاری از امر واسطهای یا مؤثر دیگری

)1995: chapter 3
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انگیزش اسيت ،توضيیح نمیدهد که چرا

انگیزش دیگران هسيييتنيد و آنيان را بيه

یک شي يیوۀ برانگیختگی در نگاه عرف

سبب انگیزششان تقبیح و تحسین میکنند.

عام شيیوۀ درسيت و شيیوۀ دیگر نادرسيت

بيه این معنيا ،انگیزشيييی کيه مبنيای عميل

است.

میشيود در نزد بسيیاری از فاعالن اخالقی

دوم ،نييظييری يۀ ه يی يوم يی انييگ يی يزش

میتواند مبنای درسييتی و نادرسييتی فعل

نييمييیتييوانييد م يی يان دو نييوع انييگ يی يزش

تلقی شيود .اما نظریۀ هیومی انگیزش چون

خودگرایانه و دگرگرایانه که شيهودهای

نگياه هنجياری بيه انگیزش نيدارد(بيه ،یر از

عام افراد آن را تأیید میکند ،به روشينی

ميييوارد اسيييييتيييداللورزی ابيييزاری یيييا

تميایز بگياارد .این نظریيه بيایيد پيایرد کيه

برآوردهکردن امیيال) در پی درسيييتی و

در ام يی يال فيياعييل ،انييگ يی يزش کييام يالً

نادرسيتی انگیزش نیسيت و به همین جهت

دگرگرایيانيه وجود نيدارد و هر میلی چيه

نمیتوانيد تبیین جيامعی از آنچيه عموم

بسيا در تحلیل نهایی ،عنصيری خودگرایانه

فاعالن اخالقی به آن معتقدند به دسييت

دارد .اما این تلقی خالف شيييهود عوام

دهد.

اسييييت زیرا عموم آدمی يان میپييایرنييد

آخر اینکه ،طبق آزمایش فکری یاد

دسيييتکم در برخی موارد امیال کامالً

شيده ،اسيتدالل کردیم که مشيکل بنیادی

دگيرگيرای يانييه وجيود دارد .اگير نيظيری يۀ

نظریيۀ هیومی انگیزش ،آن اسييييت کيه

هيیيوميی انيگيیيرش بيخيواهييد از ایين انيتيقيياد

توضييیح نمیدهد چه چیز مشييترکی در

رهيایی پیيدا کنيد ،بيایيد بسيایرد کيه امیيال

تيمييام اميی يال وجيود دارد کييه ميیتيوانييد

ضيرورتاً ایجاد انگیرش نمیکنند که البته

همواره سيييبييب انگیزش شيييود .بييه نظر

چنین تصييييدیقی موجييب نقض یکی از

ميیرسييييد ایين نيظيری يه بيیيش از آنيکييه

پیشفراهای اصلی این نظریه است.

دلمشيييغول آنچيه در عيالم خيارج ر

سيييوم ،نظریيۀ هیومی انگیزش نگياه
هنجياری بيه انگیزش نيدارد؛ اميا شيييهود

میدهد باشيد ،به امیال فاعل نظر میکند
و آن را برجسته مینماید.

بسيیاری از فاعالن اخالقی ،چنین امری را

اگر اسييتيدالل ميا در نقيد نظریيۀ هیومی

قبول نمیکنيد .در حقیقيت بسيييیياری از

انگیزش کامیاب باشيد ،آنگاه یک مدافع نظریۀ

فاعالن اخالقی در پی داوری و قضياوت

هیومی انگیزش ،باید بسایرد این نظریه چون میان
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انگیزشهای درسيت و نادرسيت تمایز نمیدهد،
تبیین جيامعی از آنچيه شييهود و فهم اخالقی
عموم آدمیان بر آن صييحه میگاارد به دسييت
نمیدهيد .بيه این ترتیيب ،نظریيۀ هیومی انگیزش
باید در پی تغییر و اصيالح خود برآید تا از این
انتقاد رهایی یابد.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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بررسی انتقادی دالیل الهیاتی نادرستی تولید غذاهای اصالحشدۀ ژنتیکی
علیرضا آل بویه  ،1مریم السادات رضوی

2

تاریخ دریافت:

چکیده :جمعیت جهان بهصييورت چشييمگیر و روزافزونی در حال افزایش اسييت و

1400/2/17

مردم با مشيکالت و معضيالت مهمی چون گرسينگی و سيوءتغایۀ شدید روبرو هستند.

تاریخ پذیرش:

به ادعای برخی ،تولید ،ااهای اصييالحشييدۀ ژنتیکی میتواند راهحل مناسييبی برای

1400/4/8

تأمین ،اای سييالم و کافی و در نتیجه ،حل گرسيينگی جهانی باشييد .تولید ،ااهای

واژگان کلیدی:

اصيالحشدۀ ژنتیکی با مخالفتهای بسیاری نیز روبرو شده است .گروهی از مخالفان،

،ييييييااهييييييای با ارائۀ دالیل الهیاتی ،تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی را بهخودیخود و بدون در
اصييييالحشييييدۀ نظر گرفتن پیامدهای آن، ،یراخالقی و ناپسيند میدانند .این مقاله در صيدد بررسيی و
ژينتيیيکيی ،بيازی در نقد مهمترین دالیل الهیاتی مخالفت با تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی مانند بازی
نقش خيدا ،عبور از در نقش خيدا ،عبور از مرزهيای گونيه ،نقض ارزش ذاتی گیياهيان و حیوانيات و تغییر
مييرزهييای گيونييه ،در خلقيت اسيييت .نتيایج بيهدسيييتآميده نشيييان میدهيد کيه این دالیيل از اتقيان کيافی
نيقيض ارزش ذاتيی برخوردار نیسيتند و نمیتوانند ،یراخالقیبودن تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی را
گیياهيان و حیوانيات ،اثبات کنند ،البته الزمۀ این مطلب ،اخالقیبودن چنین کاری نیست.
تغییر در خلقت .
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مقدمه
در حال حاضير ،جمعیت جهان بهسيرعت در حال
رشييد اسييت ،بهگونهای که بر اسييان پیشبینیها
در سال  2030این جمعیت به  8/1میلیارد میرسد
) .(United Nations, 2015: 1بيا رشيييد
جمعیت ،نیاز به تولید مواد ،اایی بیشيتر احسيان
میشييود .به اعتقاد برخی ،فرآیندی که نمیتواند
،اای هفيت میلیيارد انسيييان را فراهم کنيد ،چگونه
میتواند پاسيخگوی نیاز هشيت میلیارد نفر باشيد؟
طبق گزارش سييازمان خواربار و کشيياورزی ملل
متحد (فائو) 1گرسنگی در سالهای اخیر افزایش
یيافتيه و در سيييال  2018بیش از  820میلیون نفر از
گرسينگی و سيوءتغایۀ مزمن رنج میبرند و از هر
نه نفر در جهان یک نفر دچار سييوءتغایه اسييت
).(WHO, 2018: 2
در گاشييته ،انسييانها با افزایش تعداد
گیياهيان و حیوانيات و تغییر آنهيا از طریق
پرورش انتخيابی ،2مواد ،ياایی مورد نیياز
خيود را تييأميیين ميیکيردهانييد .اميروزه بييا

پیشيييرفت علم و فناوری ،شي يیوههای تولید
،يياا بييهسيييرعييت در حييال تغییر اسييييت.
پيیشييييرفييتهييای اخيیير در رشييييتييههييای
زیسييتفناوری و مهندسييی ژنتیک ،امکان
دسيييتکياری آگياهيانيۀ ژنهيای گیياهيان و
حیوانيات و تولیيد ،يااهيای اصيييالحشيييدۀ
ژنتیکی را فراهم کرده اسييت .این ،ااها از
موجودات اصييالحشييدۀ ژنتیکی که ژنوم

3

آنها بهمنظور ایجاد یا حاف یک صيييفت
خاص تغییریافته اسيييت به دسيييت میآیند.
،يااهيای اصيييالحشيييدۀ ژنتیکی، ،يااهيای
مهندس يیشييدۀ ژنتیکی و ،ااهای تراریخته
نیز نيامیيده میشيييونيد (Grumezescu
).and Holban, 2017: 1
تولید ،ااهای اصييالحشييدۀ ژنتیکی با
مخالفتهایی مواجه شيده اسيت .معترضيان،

این فناوری را به موضوع رمان فرانکشتاین

4

و فیلمهييای اقتبييانشييييده از آن تشيييبیيه
میکردنيد .از نظر مخيالفيان ،تولیيد ،يااهيای

1. Food and Agriculture Organization of

دسييت بشيير روزی در مقابل خود او میایسييتد .در

)the United Nations (FAO
 .2پرورش انتخابی فرایندی است که در آن گیاهان

رمان فرانکشيتاین ،فرانکشيتاین نام دانشيمندی اسيت

و حیواناتی که صفات مطلوبی دارند پرورش داده
میشوند.
( Genome .3محتوای ژنتیکی یک موجود زنده)
 . 4فرانکشيييتاین نام رمانی از مری شيييلی ( 1818م)
اسييت و موضييوع اصييلی آن این اسييت که سيياخته

که از اعضای بدن مردگان ،انسانی آفرید و نام او را
فرانکشيتاین نهاد اما این انسيان هیوالیی خطرناك و
ترسييينياك از کيار در آميد .دلیيل نيامگيااری ،يااهيای
اصيييالحشيييده ژنتیکی به فرانک فود این اسيييت که
ممکن است این ،ااها هم مانند هیوالی فرانکشتاین
خطرناك باشند.

ب
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اصيييالحشيييدۀ ژنتیکی ،نهتنها به ما کمکی

فضيیلتهای اصيیل ،اعمال و رفتار انسيان را

نمیکننيد و راهحلی منياسييييب برای حيل

در جهيت نیيل بيه سيييعيادت حقیقی هيدایيت

مشييکالت ما نیسييتند بلکه باخخره روزی ما

میکند .تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی

را بييه انحطييا و نييابودی میکشيييياننييد

نیز یکی از اعمال اختیاری انسييان اسييت که

.(Korthals,

در سعادت و شقاوت او نقش دارد؛ بنابراین

)99-100

2004:

مخيالفيتهيای مطرحشيييده بیشيييتر نياظر بيه

ضييروری اسييت آموزههای اخالقی مربو

نيادیيدهگرفتن مسييييائيل اخالقی در تولیيد

بيه تولیيد این ،يااهيا را بشييينياسيييیم و بيهکيار

،يااهيای اصيييالحشيييدۀ ژنتیکی هسيييتنيد.

بندیم تا هم به سعادت حقیقی خود نزدیک

نگرانیهای عمومی دربارۀ شيیوۀ تولید مواد

شيييویم و هم جهيانی بهتر بسييييازیم .نکتيۀ

،اایی ،موجب مطرحشدن اخالق ،اا شد.

دیگری که ضيييرورت این بح« را بیشيييتر

بِن مِفيييام (Ben mepham) 1بيييرای

ميیکينييد ،پيیشيييرفييت زیيياد در تيوليیييد این

نيخسيييتيیينبييار عيبييارت اخيالق ،يياا را بييه

،ااهاسييت؛ بهگونهای که این ،ااها تقریباً

کييياربيييرد .(Gottwald et al,

در همۀ خانهها یافت میشيوند اما بح«های

)2010طبق نظر او اگر تولیيد یيک ،ياای

اخالقی دربيارۀ تولیيد آنهيا در ایران بسيييیيار

جيدیيد ،سيييالميت ،اسيييتقالل و عيداليت

اندك اسيت و پژوهشيگرانی که در سيراسير

مصرفکنندگان و سالمت حیوانات مزرعه

جهيان دربيارۀ این موضيييوع بحي« کردهانيد

را نييقييض کيينييد ،يیيراخييالقيی اسييييت

اختالفنظر شييييدیيدی دارنيد .در نتیجيه،

).(Mepham, 2006: 5-7پُييل بييی.

بررسيی اخالقی تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ

تامسسيييون ) (Paul B. Thompsonو

ژنتیکی ،نیازمند پژوهشهای اخالقی بسيیار

گَيری ال .کييامسيييتيوك نيیيز (Gary L.

دقیقی اسييت تا حقیقت امر آشييکار شييود و

) Comstockاز دانشييمندان اخالقِ ،اا

اخالقیبودن یيا نبودن تولیيد این نوع ،يااهيا

هستند که در بررسی اخالقی تولید ،ااهای
اصالحشدۀ ژنتیکی پیشگامند.
عييلييم اخييالق بييا ارائ يۀ ارزشهييا و
 .1اسيتاد و مدیر مرکز زیسيتشيناسيی کاربردی در
دانشگاه ناتینگهام انگلستان.

مشخص شود.
برخی از مخييالفييان معتقييدنييد تولیييد
،ييااهييای اصيييالحشييييدۀ ژنيتيیيکيی تييأثيیير
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فاجعهباری بر زندگی انسييانها ،حیوانات و

یهودیت و اسالم برای اثبات نادرستی تولید

اکوسيييیسيييتم دارنيد و در نتیجيه ،تولیيد این

،يااهيای اصيييالحشييييدۀ ژنتیکی بيه آنهيا

محصييوالت، ،یراخالقی اسييت .برای م ال،

تمسييک میکنند .از مهمترین سييؤاالتی که

بروز بیمياریهيای مختلف ،حسييياسيييیيتزا

در این مقاله در صيدد پاسيخگویی به آنها

بودن ،ایجياد مقياوميت در برابر آنتیبیوتیيک

هسيييتیم عبيارتنيد از اینکيه :مهمترین دالیيل

و تشييييدیيد اسيييتفياده از علفکشهيا از

الهیاتی نادرسيتی تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ

پيیييامييدهييای نيياميطيليوب تيوليیييد ،ييااهييای

ژنتیکی چه هسييتند؟ و چه اشييکالهایی بر

اصييييالحشييييدۀ ژنيتيیيکيی بير سييييالمييت

آنها وارد اسييت؟ آیا میتوانیم با تمسييک

انسييييانهياسييييت .(Hilbeck et al,

بييه ایين دالیييل، ،يیيراخيالقيیبيودن تيوليیييد

2015,1-4, Zdziarski et al,
)2018, 763, Terefe, 2018, 1-2
همچنین جریيان عمودی ژن (جریيان ژن)،

،يااهيای اصيييالحشييييدۀ ژنتیکی را اثبيات

انتقييال افقی ژن ،اثرات نييامطلوب بر روی
ميوجيودات ،يیير هييدف ،از بيیين رفيتين تينيوع
زیسيييتی و تغییر کیفیيت خياك از مهمترین
مخاطرات کاشيييت گیاهان اصيييالحشيييدۀ
ژنتیکی برای محیطزیسيت بهشيمار میآیند
( .) Clark,2006: 48بيرخيی دیيگير،
تولیيد ،يااهيای اصيييالحشييييدۀ ژنتیکی را
فینفسيييه و بيدون در نظر گرفتن نتيایج آن
دارای اشيکال میدانند .(Gottwald et
)al, 2010: 53آنيان بر این بياورنيد کيه
اصيييالح ژنتیکی گیياهيان و جيانواران کيه از
منابع اصييلی تأمین مواد ،اایی ما هسييتند به
خودیخود نادرسيييت اسيييت که برخی از
دالیيل آن الهیياتی اسيييت .دالیيل الهیياتی،
دالیلی هسييتند که پیروان ادیان مسييیحیت،

کينيیيم؟ از ایينرو ،در ایين ميقييالييه بيرخيی از
مهمترین دالیيل الهیياتی مخيالفيت بيا تولیيد
،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی مانند بازی در
نقش خيدا ،عبور از مرزهيای گونيه ،نقض
ارزش ذاتی گیياهيان و حیوانيات و تغییر در
خلقت الهی بررسی و نقد میشوند.
 .1استدالل اول :بازی در نقش خدا

یکی از رایجترین اسيييتيداللهيای مخيالفيان
اصيييالح ژنتیک ،بازی در نقش خداسيييت.
بازی در نقش خدا ،عمل اصيالح ژنتیک را
ذاتياً و بيدون در نظر گرفتن پیياميدهيای آن
نادرسيت میداند .این اسيتدالل کلی اسيت و
برای مخيالفيت بيا هميۀ انواع فعيالیيتهيایی کيه
بيه تغییر ژنتیيک میانجياميد بيهکيار میرود و
تياریخی بيه عمر بیوتکنولوژی دارد .تقریبياً
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هر گام روبهجلو در تحقیقات بیوتکنولوژی

عيلييت ميتيعييدد بيودنِ ميعينييای ایين عيبييارت

بييا ایين ميخيياليفييت روبيرو بيوده اسييييت

است) .(Verhey, 1995: 348تد پیترز

(Nordgren,
2010:
;157
).Dabrock, 2009: 47

( )Ted Petersبرای این عبارت ،سيه معنا

گاهی برای ،یراخالقی نشييان دادن و
توبیخ بعضيييی اعميال ،از عبيارت «بيازی در
نقش خيداونيد» اسيييتفياده میشيييود .مفهوم
اصيلی این عبارت آن اسيت که عمل مورد
نظر اشييتباه اسييت و نباید انجام شييود .مبنای
،یراخالقی بودن بيازی در نقش خيداونيد،
اختصيييياص خيالقیيت بيه خيداونيد و کفر و
ناسيساسيی انسيانی اسيت که دسيت به خلقت
میزنيد .برخی بيا اسيييتفياده از این عبيارت،
تولید ،ااهای اصييالحشييدۀ ژنتیکی و تغییر
ژنهای موجودات را ،صييب مقام خالقیت
خيداونيد و ،یراخالقی میداننيد .برای م يال:
یکی از عالمان مسييیحی معتقد اسييت «خدا
جيهييان را خيليق کيرد و ،يياایيی خيوب و
بیخطر آفرید .سيزاوار نیسيت ما انسيانها در
نقش خيداونيد بيازی کنیم و موجوداتی را
که در حقیقت چیزی دربارۀ آنها نمیدانیم
خييلييق کيينييیييم» .(Comstock and

ذکر میکنيد :معنيای نخسيييت ،بيه آموختن
رازهای خداوند مربو اسيت .ما انسيانها با
خبردار شييييدن از رازهيای خيداونيد ،حس
میکنیم کيه در آسيييتيانيۀ بيه دسيييت آوردن
قييدرتهييایی خييداگونييهایم .معنييای دوم،
انسييييانهيا را در انتخياب مرگ و زنيدگی
قدرتمند میداند .برای م ال :پزشيييکانی که
عيمييلهييای جيراحيی اضييييطيراری انيجييام
میدهنيد ،قيدرت اعميال مرگ و زنيدگی را
در دسييييت دارنيد و در نقش خيدا بيازی
میکنند .معنای سيوم که مورد نظر ماسيت،
بيه اسيييتفياده از علم برای ایجياد تغییر در
حیات اشيياره دارد .در این معنا ،ایجاد تغییر
در حیات مختص خداوند اسييت و ما با این
کييار ،خودمييان را در محييدودهای کييه بييه
خييداونييد اختصيييياص دارد قرار میدهیم
)پیترز.(56-50 :1386 ،
بيه ،یر از سيييه معنيایی کيه پیترز برای
بيازی در نقش خيداونيد مطرح کرد ،معنيای

Comstock, 2000: 184; Brunk
)and Coward, 2009: 121
عبيارت «بيازی در نقش خيدا» دارای

بيهجيای واژۀ خيدا ،بر روی واژۀ بيازی تيأکیيد

معيانی مختلفی اسييييت .واژههيای «خيدا» و

میکند .از آنجاکه زیسيتشناسان به ابزاری

«بيازی» معيانی متفياوتی دارنيد و همین امر

بسييیار قدرتمند مجهزند ،نگرانی این اسييت

دیگری نیز برای آن ذکرشيييده اسيييت کيه
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کيه آنهيا بيا طبیعيت بيازی کننيد .از طرف

 .1-1-1صادق نبودن آفرینش در تولید غذاهای

دیگر ،چون تيأثیرهيای احتميالی فنياوریهيای

اصالحشدۀ ژنتیکی

جدید ،بهشيييدت در حال افزایش اسيييت به

مقدمۀ اول اسيتدالل مخدوش اسيت و انسيان

نظر میرسييد تحت کنترل داشييتن آنها به

با تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی ،نقش

م ابۀ بازی است ).(Link, 2013: 444

خيدا را بيازی نمیکنيد ،زیرا در این فنياوری،

عدهای بازی در نقش خدا را به معنای

فقط مواد جيابيهجيا و ترکیيب میشيييونيد و

واقعی کلمه، ،صيب نقش خالقیت خداوند

موجود جدیدی خلق نمیشيييود .در فراینيد

دانسييته و معتقدند انسييان با چنین کاری از

تولیيد، ،يااهيای اصيييالحشيييدۀ ژنتیکی بيا

حد انسيانی و رفتار مسيئوالنه تجاوز میکند.

حاف یا اضيييافۀ یک یا چند ژن ،سييياختار

بيييازی در نيييقيييش خيييدا ،ميييحيييرك

ژنتیکی موجودات زنيده را بيه مقيدار انيدکی

خيودبيزرگبيیينيی ،جينيون انيجييام کييارهييای

تغییر میدهنيد و این بيه هیچوجيه بيه معنيای

بزرگ، ،رور و تکبر اسييييت و از اینرو

پدید آوردن یک موجود جدیدی که پیش

،یراخالقی اسييت ;Dabrock, 2009:

از این سييابقه نداشييته ،نیسييت .برای نمونه،

)47پیترز .)50 :1386 ،مخيالفيان ،تولیيد

مهندسيان ژنتیک با افزودن صيفت مقاومت

،ااهای اصيييالحشيييدۀ ژنتیکی را بازی در

بييه بيعضييييی ازگيیيياهييان خيوراکيی ،ایين

نيقيش خييداونييد و ،يیيراخيالقيی ميیدانينييد.

موجودات را در برابر آفيات و علفکشهيا

صورت منطقی استدالل به شرح زیر است:

مقياوم میکننيد کيه این عميل فقط بيه تغییر

 .1تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی بازی

جزئی گیاهان میانجامد و اصيييالً نمیتوان

در نقش خداوند است؛

بر آن ،نيام آفرینش نهياد .بنيابراین اصيييالح

 .2بازی در نقش خدا ،یراخالقی است؛

ژنتیيک گیياهيان و حیوانيات ،بيهمنظور تولیيد

نتیجه :تولید ،ااهای اصييالحشييدۀ ژنتیکی

،ااهایی بیشيتر و باکیفیتتر ،بهمعنای بازی

،یراخالقی است.

کردن در نقش خدا و خالقیت نیست.

 .1-1اشکالهای استدالل بازی در نقش خدا

بر این استدالل ،سه اشکال وارد است.

عالوه بر این ،کشيياورزان و دامداران
از گاشيييتههای دور ،گیاهان و حیواناتی را
کيه صيييفيات مطلوبتری داشيييتنيد انتخياب
میکردنيد و پرورش میدادنيد .برای م يال،

ب
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بومیان آمریکا با اهلی کردن گیاه تئوزینت،

باشييد باید بسييیاری از فعالیتهای انسييان را

ذرت تولیيد کردنيد (رهنميا.)185 :1394 ،

تعطیل کرد؛ برای نمونه ،فرایند پیوند عضيو

بينييابيرایين اگير بيسييایيریيم ،اصيييالح ژنيتيیييک

که در سيالهای اخیر پیشيرفت بسيیار زیادی

گیياهيان و حیوانيات ،خلق موجودات جيدیيد

داشيييتيه و طی آن برای نجيات جيان یيک

و ،یراخالقی اسييييت بيایيد بيا بسيييیياری از

انسيان ،عضيو یک فرد به فرد دیگری منتقل

فعالیتهای انسيييان ،از جمله کشييياورزی و

میشيود نیز مصيداق آفرینش موجود جدید

داميداری و بيهویژه پرورش انتخيابی گیياهيان

قرار میگیرد و ،یراخالقی میشود.

و حیوانيات مخيالفيت کنیم و آنهيا را خلق
موجوداتی جدید بدانیم.

 .1-1-2غیراخالقی نبودن بازی در نقش خدا

همچنین کشييياورزان از گاشيييتههای

مقيدميۀ دوم اسيييتيدالل نیز درسيييت بيه نظر

بسي يیار دور با اسيييتفاده از روش پیوندزنی،

نمیرسد .بازی در نقش خدا هم جنبۀ منفی

گیاهان را بهگونهای ،یرجنسييی و با اتصييال

دارد و هم جنبيۀ م بيت و تنهيا در صيييورتی

بخشيييی از یيک گیياه بيه گیياه دیگر پروش

میتوان بيازی در نقش خيدا را ،یراخالقی

میدادهاند .مقابله با آسيیبها و بیماریها و

دانسييت که جنبۀ منفی آن لحاظ شييود .اما

کيیيفيیييت و کيميیييت بيیشيييتير ميحصيييوالت

اگر معنيای م بيت بازی در نقش خدا در نظر

کشياورزی از اهداف پیوندزنی هستند .گیاه

گرفته شيود ،خداوند اسيتعداد آفرینش را به

بهدسيييتآمده از این روش ،گیاه مسيييتقلی

انسانها عطا کرده است و انسانها میتوانند

اسيييت که میتواند رشيييد کنيد و به حیيات

با رعایت اصول اخالقی ،نقش خدا را بازی

خود ادامه دهد .اگر بسایریم اصالح ژنتیک

کننيد و دسيييت بيه آفرینش بزننيد .بيازی در

گیيياهييان و حیوانييات ،آفرینش موجودات

نقش خدا تنها در شرایطی ،یراخالقی است

جيدیيد اسيييت ،بيایيد روش پیونيدزنی را نیز

ک يه در جيهييت تييأميیين مينييافيع و اهييداف

ابيزاری بيرای آفيریينيش بييدانيیيم و بييا آن

،یرانسيانی باشيد و برای سيلطۀ نادرسيت بر

مخيالفيت کنیم ،در حالی که هیچکس عميل

طبیعيت و جهيان صيييورت گیرد .بنيابراین،

پيیيونييدزنيی را خيليق ميوجيودات جييدیييد

بييازی در نييقييش خييدا بييه خييودیخييود

نمیدانيد .اگر اصيييالح ژنتیيک گیياهيان و

،یراخالقی نیسيت و این انسيانها هسيتند که

حیوانات ،آفرینش موجودات و ،یراخالقی

میتواننيد از این موهبيت خيدادادی مياننيد هر
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ظرفیت دیگری که خداوند به انسيانها عطا
کرده اسيت در جهت م بت یا منفی اسيتفاده
کنند.

تکامل موجودات زنده را فراهم کنند.
البتيه بيایيد در نظر داشيييت کيه علیيت و
خالقیت نسييبت داده شييده به انسييان با علت

حتی اگر فرا شيود با تولید ،ااهای

هسيتیبخش بودن خداوند در تضياد نیسيت،

اصييالحشييدۀ ژنتیکی ،موجودات جدیدی

زیرا انسييانها وجود فقری دارند و در ذات

آفریده میشييوند، ،یراخالقی دانسييتن این

و هسيتی خویش به خداوند متعال وابسيتهاند

عمل صييحیح نیسييت ،زیرا خداوند قدرت

و وجودشيييان عین فقر و احتیياج و ربط بيه

خلق این موجودات جدید را به انسييان داده

خيداونيد متعيال اسييييت؛ بنيابراین علیيت و

اسيت .در سينت مسيیحیان پروتسيتان خالقیت

خالقیت انسيانها نیز وابسيته به خداوند اسيت

و توسيعۀ علمی ،از جمله مهندسيی ژنتیک،

(طيبيياطيبييائيی7/2 :1388 ،و .)8بييه عيبييارت

توسيييط خيداونيد تيأییيد شيييده اسيييت .در

دیگر ،هیچ انسييانی علیت و خالقیت واقعی

نوشتههای عرفانی کاباالی یهودی ،خداوند

ندارد بلکه انسانها آمادهکنندۀ شیء و ماده

از انسييييانهييا انيتيظييار دارد کييه بييهعينيوان

هستند و خداوند متعال خالق حقیقی است.

تکنسيييینهيایی بيا خيدا کيار کننيد تيا جهيان را

مطيابق تعيالیم اسيييالم نیز خيداونيد بيه

بيهيبيود بيبيخشييينييد (Gottwald et al,

انسييان قدرت آفرینش اعطاء کرده اسييت.

2010: 158).
«حيتيی عييدهای ،تيياریيخ را هيميکيياری

در دو آیيه از قران دربيارۀ آفرینش پرنيده بيه

پیوسيتهای میان خدا و انسيان میدانند» (دان
کوهن .)83 :1394 ،مطيابق کتياب مقيدن
یهودیيان ،خيداونيد انسيييانهيا را بيهصيييورت
خود خلق کرده 1و آنييان را بييه پر کردن
زمین و فرميانروایی بر مخلوقيات امر کرده
اسيت 2.بنابراین ،هم خداوند و هم انسيانها
آفریننيده هسيييتنيد و انسيييانهيا میتواننيد بيا
استفاده از ظرفیت خدادادی آفرینش ،زمینۀ
 .1سفر پیدایش ()1 :۲۷

دسييت حضييرت عیس يی (ع) سييخن به میان
آمده اسيت« .واو را به رسيالت و پیامبری به
سييوی بنیاسييرائیل میفرسييتد که [ به آنان
گویيد] :من نشييييانيهاى از طرف پروردگيار
شيييما ،برایتان آوردهام .من از گِل چیزى به
شيکل پرنده م سيازم ،سيسس در آن م دمم
و به فرمان خدا ،پرندهاى م شيود؛ و به اذن
خييدا ،کورِ مييادرزاد و مبتالیييان بييه برص
[پیسيي ] را بهبودى م بخشييم و مردگان را
 . ۲سفر پیدایش ()1 :۲۸
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بييه اذن خييدا زنييده مي کينيم و از آنيچييه

بود ،میتوانسيييت کيارهيای خيدایی انجيام

م خوریييد و در خييانييههيياى خود ذخیيره

دهيد؛ او میتوانسييييت بیيافرینيد ،بیمياران

م کنیيد بيه شيييميا خبر م دهم .مسيييلمياً در

العالج را شيييفيا دهيد ،مرده زنيده کنيد و از

اینها ،نشييانهاى براى شييماسييت ،اگر ایمان

کارهایی که انسيانها در اندرون خانه انجام

داشيته باشيید!» 1سيیاق جملۀ «باذن اهلل» نشيان

میدهند ،خبر دهد .در نتیجه ،هر انسانی که

میدهيد کيه آفرینش پرنيده بيه اذن و ارادۀ

خلیفۀ بالفعل خدا باشيييد ،میتواند کارهای

الهی بوده و خيداونيد متعيال بيه حضيييرت

خدایی مانند حضرت عیسی (ع) انجام دهد

عیسييی (ع) مقام خالقیت عطا کرده اسييت

و دست به آفرینش و خلقت بزند.

(طيبيياطيبييائيی .)312 /3 :1374 ،حضيييرت
عیسيييی (ع) خلیفيۀ خيداونيد بر روی زمین

 .1-1-3اخالقی بودن بازی در نقش خدا

اسيييت و بيه همین دلیيل ،بيه مقيام خيالقیيت

اشکال دیگر استدالل نیز متوجه مقدمۀ دوم

رس يیده اسييت .همۀ ادیان الهی ،انسييانها را

اسييييت؛ زیرا بيازی در نقش خيدا ،نيهتنهيا

جانش يین و خلیفۀ خداوند میدانند (پارسييا،

،یراخالقی نیسيت بلکه پسيندیده و ممدوح

)71 :1395؛ بنا بر آیۀ  30سييورۀ بقره ،همۀ

اسيييت .خيداونيد ،ميا را بيه بيازی در نقشيييش

2

تشييویق کرده اسييت و ما از طرف او مأمور

(طيبيياطيبييائيی 178 /1 :1374 ،و  )179و

به خالقیت و آفرینش هسييتیم .انسييان کامل

ظرفیت و اسيييتعداد خلیفه شيييدن در وجود

باید تجلیگاه اوصياف خدا باشيد و بر روی

همۀ انسانها هست؛ انسانها با ایمان و عمل

زميیين کييارهييای خييدایيی بيکينييد .ميطييابيق

صييييالح میتواننيد آن را شيييکوفيا کننيد.

آموزههای اخالق اسيييالمی انسيييانها حتماً

حضيرت عیسيی (ع) چون خلیفۀ بالفعل خدا

باید بیافرینند و دسيت به خالقیت بزنند زیرا

« . 1وَ رَسُوالً إِلى بَني إِسْرائیلَ أَنِّي قَدْ جِ ْئتُكُمْ بِآیَة

« . 2وَ إِذْ قا َل رَبُّکَ لِلْمَالئِکَۀِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْاِ

ق لَكُمْ مِنَ الطِّینِ كَهَیْ َئةِ الطَّیْرِ
مِنْ رَ ِّبكُمْ أَنِّي أَخْلُ ُ

خَلِیفَه؛ به خاطر بیاور هنگام را که پروردگارت به

فَأَنْفُخُ فیهِ فَیَكُونُ طَیْراً ِبإِذْنِ اللَّهِ وَ أُ ْبرِئُ الْأَكْمَهَ وَ

فرشتگان گفت :من در روی زمین ،جانشین قرار

الْأَ ْبرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى ِبإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّ ُئكُمْ بِما

خواهم داد» (بقره.)30 :

انسيييانهيا ،خلیفيۀ خيداونيد متعيال هسيييتنيد

تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ في ُبیُوتِكُمْ إِنَّ في ذلِكَ لَآیَةً
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنینَ» (آل عمران.)۴۹ :
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وقتی مسيييتخلفعنيه یعنی خيداونيد متعيال

بيرای بيهيرهگيیيری بيهيتير از ميوجيوداتيی کييه

دارای صيفت آفرینندگی و خالقیت اسيت،

مسيييخر او هسيييتنيد در آنهيا تغییر و تحول

خلیفۀ خدا نیز باید به صيييفات او تخلق پیدا

ایجياد کنيد و حتی اگر بتوانيد ،موجودات

کند (جوادی آملی 67 : 1387 ،و  .)68البته

جييدیييدی خلق کنييد .بييه اعتقيياد آیييتاهلل

خالقیت انسيان و سيلطۀ او بر طبیعت باید در

جوادی آملی تسيخیر موجودات زمانی معنا

پاسييخ به خداوند و به تقلید از روشهای او

مییيابيد کيه انسيييان در اسيييتفيادۀ ابتيدائی از

باشيييد .انسيييانها باید مسيييئوالنه و مهربانانه

نعميتهيای الهی فراتر رود و بيا بيهکيارگیری

نقش خيدا را بيازی کننيد و جهيانی بهتر

علم و دانش خود در جهيت رفع نیيازهيایش

طيراحيی کينينييد .(Nordgren, 2010:

اقيدام کنيد .برای م يال اگر انسييييان فقط از

158 ,Verhey, 1995: 354, 359,
) 362به عبارت دیگر ،انسان باید تجلیگاه

گرميا و نور خورشيييیيد بهره بگیرد ،میيان

اوصييياف الهی ،از جمليه وصيييف خيالقیيت
بياشيييد .البتيه این نکتيه را نبيایيد فراموش کرد
که انسييان نهتنها تجلیگاه وصييف خالقیت
خداوند اسيييت بلکه دیگر اوصييياف الهی،
بهخصييوص اوصيياف اخالقی خدا نیز باید
در او تجلی کنيد و از اینرو در کيارهيایش
ارزشهيای اخالقی را مسيييلمياً بيایيد رعيایيت
کند.
عالوه بر این ،خييداونييد متعييال هم يۀ
موجودات عيالم را مسيييخّر انسييييان کرده
اسييت 1و انسييان باید با تصييرف و دخالت
عياقالنيه و عيالميانيه در عيالم طبیعيت از نعميت
تسييخیر اسييتفاده کند .انسييان موظف اسييت

السييماواتِ وَ ما فِی الْأَرْا»،
«سييخَّرَ لَکُمْ ما فِی َّ
َ -1
سورۀ لقمان ،آیۀ  20و سورۀ جاثیه ،آیۀ .13

انسيييان و سيييایر موجودات در اسيييتفاده از
خورشید تفاوتی نیست و تسخیر معنا ندارد.
اسيييتفيادۀ ابتيدائی از موجودات و نيادیيده
گرفتن تسييخیر ،کفر و ناسييساسييی اسييت.
بنابراین ،انسيان زمانی میتواند ادعا کند که
از نعمت تسيخیر بهخوبی اسيتفاده کرده که
انواع اسييتفادههای مفید آنها را شييناسييایی
کنيد و بيه کيار ببنيدد (جوادی آملی:1386 ،
 32و .) 33خييداونييد بييا خلق حیوانييات و
گیياهيان مختلف، ،يااهيای گونياگونی را
برای انسيييان آفریده اسيييت .اگر انسيييان با
رعيایيت اصيييول اخالقی ،دانش و فنياوری
خيود را در جيهييت بيهيرهگيیيری بيهيتير از
حیوانات و گیاهان که از منابع اصيييلی مواد

ب
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،اایی هسييتند بهکار نبندد ،در مقابل نعمت

مختلف با اسيتفاده از مهندسيی ژنتیک اسيت

تسييخیر ،ناسييساسييی کرده اسييت .بنابراین،

).(Sandler, 2012: 130

انسيان باید برای قدردانی از موهبت تسيخیر

بيیشيييتير ميخيياليفييان عيبيور از ميرزهييای

بيه اسيييتفيادۀ ابتيدائی از گیياهيان و حیوانيات

گونهها معتقدند گونهها ،هویتهای خاصی

اکتفيا نکنيد و آنهيا را اصيييالح کنيد و انواع

دارنيد و بین آنهيا مرزهيای ثيابيت و بيدون

تغییرات را در آنها اعمال کند.

تغییری هسيييت که بهوسيييیلۀ طبیعت ایجاد

پس هر دو مقيدميۀ این اسيييتيدالل بيا

میشيييونيد .آنهيا ميدعیانيد توالی ژنومی

اشيييکيال مواجيه هسيييتنيد و نمیتوان تولیيد

موجودات زنيده ،هویيت و مرز بین آنهيا را

،يااهيای اصيييالحشيييدۀ ژنتیکی را بيه دلیيل

نشيييان میدهيد و نبيایيد آنهيا را تغییر داد و

اسيييتيدالل بيازی در نقش خيدا ،یراخالقی

دسييييتکيياری کيرد .(Robert and

دانست.

) Baylis, 2003: 2از نييظيير آنهييا،

 .2استدالل دوم :عبور از مرزهای گونه

خيداونيد در نظيامی خودسيييازمياندهنيده بيا
دسيييتيهبنيدیهيای طبیعی مختلف و مرزهيای

این اسييتدالل مانند اسييتدالل اول با هرگونه

متفياوت دسييييت بيه آفرینش زدهاسييييت.

تغییر ژنتیکی مخيالف اسيييت و مهنيدسيييی

مرزهييای بین گونييههييا بييا هييدف و علييت

ژنتیک را ذاتاً دچار اشيکال میداند .معموالً

خاصيييی خلق شيييدهاند و از اینرو نباید به

تصييور میشييود که گونهها ،دسييتههایی از

آنهييا تجيياوز کرد .موجوداتی کييه درون

افراد هسيتند که از نظر زیسيتی باهم مرتبطند

یيک گونيه هسيييتنيد میتواننيد بياهم جفيت

و به دلیيل داشيييتن خصيييوصيييیيات ژنتیکی

شيييونيد و نوع خود را بيازتولیيد کننيد .ارادۀ

مختلف ،روشهيای زنيدگی متفياوتی دارنيد.

خيداونيد بر جفيتگیری موجودات درون

ژنها اسييان زندگی موجودات هسييتند؛ به

یک گونه تعلقگرفته اسيت .انسيانها نباید با

این معنا که نوع ژنها و چگونگی چینش و

تولید گونههای جدید از دو گونۀ ،یرمرتبط

الگوی بیيان آنهيا نقش تعیینکننيدهای در

در طبیعيت ،از مرزهيای گونيه عبور کرده و

حیيات موجودات دارنيد .بنيابراین ،نگرانی

در آزميایشيييگياه این مرزهيا را نقض کننيد و

در مورد عبور از مرزهيای گونيههيا بيه معنيای

زیير پييا بيگيياارنييد ( ,Comstock and

نگرانی دربيارۀ اختال ژنهيای موجودات

 Comstock, 2000: 194ریيفيکيیين،
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 47 :1383و 48؛ Thompson, 2007:

هسيتند ،موجب سيردرگمی اخالقی ،یرقابل

.)126

توصيیفی در روابط موجود و آیندۀ انسيان با

عييدهای، ،يیيراخيالقيی بيودن عيبيور از

آنها میشود .(Robert and Baylis,

مرزهيای گونيههيا را از آموزههيای دین یهود

) 2003: 9بنيابراین ،مخيالفيان معتقيدنيد

یا مسييیح اسييتنبا میکنند .مطابق تعالیم و

مهندسيييان ژنتیک با تغییر و انتقال ژنها در

قيوانيیين دیين یيهيود ،ميخيليو کيردن انيواع،

میان موجودات به حد و مرز گونهها تجاوز

،یرمجياز اسييييت؛ بيهعنوان نمونيه ،خوردن

میکنند .الزمۀ تولید ،ااهای اصييالحشييدۀ

گوشيت و شيیر از یک بشيقاب ممنوع اسيت.

ژنتیکی ،نقض حيد و مرز میيان موجودات

مهندسييی ژنتیک و انتقال ژن از گونهای به

اسيييت و از اینرو تولیيد این ،يااهيا از نظر

گونيۀ دیگر نیز از مصيييادیق مخلو کردن

اخالقی پسييينيدیيده نیسييييت .تقریر منطقی

انواع اسييت و به همین دلیل ،ممنوع اسييت

استدالل به شرح زیر است:

Comstock,
).2000: 193

and

(Comstock

انتقيال ژنهيای موجوداتی کيه درد و
رنج را احسييييان میکننيد ،بيا نگرانیهيا و
مخالفتهای بیشييتری روبرو شييده اسييت.
دربييارۀ انيتيقييال ژنهييا در بيیين گيونييههييای
مختلف گیياهيان ،بيه دلیيل فقيدان احسيييان

 .1تولید ،ااهای اصالحشدۀ ژنتیکی،
عبور از مرزهای گونه است؛
 .2عبور از مرزهيای گونيه، ،یراخالقی
است؛
نتیجيه :تولیيد ،يااهيای اصيييالحشيييدۀ
ژنتیکی ،یراخالقی است.

درد و رنج مخييالفييتهييای کمتری وجود

 .2-1اشکالهای استدالل عبور از مرزهای گونه

دارد اما انتقال دادن ژنها در میان گونههای

اشکالهای متعددی میتوان به این استدالل

مختلف حیوانات و انسيانها با مخالفتهای

وارد کرد از جمله:

شيدید روبرو شيده اسيت (Comstock
) .and Comstock, 2000: 67برخی

 .2-1-1مبهم بودن تیریف گونه

مهندسی ژنتیکی موجوداتی را که از حیوان

اشيييکيال اول این اسيييتيدالل در چگونگی

و انسيييان تشيييکیلشيييدهاند ،از نظر اخالقی

تعیین حيد و مرز گونيههياسييييت .بيه نظر

نادرسييت میدانند .آنان معتقدند ،مهندسييی

میرسييد ،مرز بین گونهها بر مبنای مفهومی

موجوداتی کيه ترکیبی از انسيييان و حیوان

قراردادی تعیین میشيود .زیسيتشيناسيان در

ب
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گاشيييته شيييباهت ظاهری را مبنای تعریف

گلخيانيههيا و  ...هسيييتنيد و میتواننيد بياهم

گيونييه قيرار ميیدادنييد و گيونييه را بييه ایين

آميیيزش داشيييتييه بيياشييينييد در ایين ميفيهيوم

صيييورت تعيریف میکردنييد« :گروهی از

نمیگنجند (علی بیک.)71 :1381 ،

جانداران که باهم شيييبياهت زیادی دارند و

دانشيييمنيدان تعریف جيامع و ميانعی از

از جانداران دیگر متمایزند» .اشکال تعریف

گونيههيا ارائيه نکردهانيد و تعیین حيد و مرز

گونيه بيه شيييبياهيتهيای ظياهری در مقيدار

گونهها قراردادی اسيت .تعریف دقیق گونه

شيييباهت موجودات زنده برای قرار گرفتن

امکانپایر نیسيييت و همین امر تعیین حد و

در یيک گونيه اسيييت .موجودات زنيده بيایيد

مرز گونيههيا را ،یرممکن میسيييازد .مقيدميۀ

چقدر شيبیه یکدیگر باشيند تا در یک گونه

اول اسييتدالل ،تولید ،ااهای اصييالحشييدۀ

جيای بگیرنيد؟ ردهبنيدی گونيههيا بر اسيييان

ژنتیکی را عبور از مرزهيای گونيه میدانيد.

شيييبياهيت ظياهری تيا حيد زیيادی سيييلیقيهای

این مقدمه زمانی درسييت اسييت که اوالً ما

اسيييت (رهنميا10 :1387 ،؛ (Korthals,

حيد و مرز گونيههيا را بشييينياسيييیم و بتوانیم

.2004:112

آنها را مشييخص کنیم و ثانیاً پی ببریم که

در سيال  ،1940مفهوم زیسيتی گونهها
توسييط ارنسييت مایر مطرح شييد .طبق این
مفهوم ،مجموعيۀ جيانيدارانی کيه میتواننيد
برای تولیييد فرزنييدانی بييارور در طبيیيعييت

تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی ،عبور از
آنهاست.
 .2-1-2ثابت نبودن مرزهای گونهها

آميیيزش کينينييد تيحييت یييک گيونييه قيرار

اشيييکيال دیگر اسيييتيدالل این اسييييت کيه

میگیرنيد .مفهوم زیسيييتی گونيههيا نیز بيا

مخيالفيان ،مرزهيای گونيههيا را متميایز و بيدون

اشييکالهایی مواجه شييده اسييت ،از جمله

تغییر میپندارد .در گاشيته ،زیسيتشيناسيان

اینکيه ،این مفهوم شييياميل موجوداتی کيه

گونيههيای جيانيداران را بيدون تغییر تصيييور

تولید م ل جنسييی ندارند ،نمیشييود و فقط

میکردند اما امروزه آنها را متغیر میدانند.

موجوداتی را در بر میگیرد کيه بيه روش

نظریيۀ تکييامييل مبتنی بر پویييایی حیيات و

جنسيييی تولیيد م يل میکننيد .عالوه بر این،

ایجيياد موجودات زنييده در طول تکييامييل

گونههایی که در محیطهای مصينوعی دور

اسييييت .بین گونيههيا مرز ثيابتی نیسييييت و

از طبیعيت مياننيد سيييیركهيا ،بياغوحشهيا،

ایينطيور نيیسييييت کييه ژنيوم ميوجيودات
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هیچگونه شيباهتی با یکدیگر نداشيته باشيد.

) .)2004: 112طبیعيت همواره خودش

بین انسيان و اورانگوتان 93 ،درصيد شيباهت

را تغییر میدهيد ،بيهویژه زميانی کيه تغییرات

هسييت .ژنوم انسييان و شييامسانزه هم بیش از

و فشارهای محیطی هم وارد شوند ،بنابراین

 99درصيييد شيييباهت دارند (رهنما:1387 ،

شياید تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی به

 .)10ژنها ،ژن هسييتند و فرقی نمیکند که

این تکامل سييرعت ببخش يد (رهنما:1387 ،

در انسييانها ،حیوانات یا گیاهان باشييند .از

 .)10بييه اعتقيياد دکتر دیویييد مييارتین از

نظر ژنتیکی هیچ مرزی گونييههييا را جييدا

دانشيييکيدۀ پزشيييکی دانشيييگياه کيالیفرنیيا،

نيميیکينييد؛ بينييابيرایين تيوليیييد ميوجيودات

انسييانها فینفسييه در روند تکامل شييرکت

اصيالحشيدۀ ژنتیکی مجاز اسيت و هیچ حد

میکننيد .دسيييتکياری ژنومهيا بخشيييی از

و مرزی را زیر پيا نمیگياارد (پیترز:1386 ،

رونيد تکياميل اسييييت و این فنياوریهيا بيه

 305و  .)304فسيیلها ،مولکولهای زیسيتی

هیچوجه دسيييتکاری تکامل نیسيييت بلکه

و کالبدشيييناسيييی ،شيييواهد خوبی بر تغییر

خود تکامل اسييت (ریفکین.)188 :1383 ،

گونيههيا هسيييتنيد؛ دانشيييمنيدان بيا روش

بنيابراین اثبيات وجود مرزهيای ثيابيت بین

عمرسييينجی ،فسيييیيلهيا را از کهنترین بيه

گونهها کار دشواری است و نمیتوان برای

جوانترین مرتيب میکننيد و بيه این ترتیيب

گونيههيا مرزهيای ،یرقيابيل تغییری در نظر

اليگيوی تيغيیيیيرات گيونييههييا را مشيييخيص

گرفت.

میکننيد؛ مولکولهيای زیسيييتی آثيار تغییر
گونيههيا را در خود ثبيت میکننيد و نقش

 .2-1-3غیراخالقی نبودن عبور از مرزهای گونه

کالبدشييناسييی هم مشييخص کردن مراحل

مقدمۀ دوم این اسيييتدالل خالی از اشيييکال

تکوین موجودات زنده اسيت (کرام الدینی

نیسيت زیرا نمیتوان ،یراخالقی بودن عبور

و همکاران.)86-77 :1391 ،

از مرزهييای گونييه را ثييابييت کرد .الزميۀ

عبور از مرز گونيههيا ،پيدیيدۀ جيدیيدی

پيایرش جواز بيازی در نقش خيدا توسيييط

نيیسييييت و هيميواره در طيبيیيعييت صيييورت

انسيييانها این اسيييت که انسيييان میتواند با

میگیرد .در طول میلیونهيا سييييال تکياميل

مراعيات دسيييتورهيای اخالقی در محيدودۀ

زیسيييتی ،گونيههيای جيدیيد بيا انتقيال ژنی در

بسيیار وسيیعی از عالم طبیعت تصيرف کند و

ابعيياد انبوه ظيياهرشييييدهانييد Korthals,

برای نمونه بعضيييی از ژنهای یک گونه را
بيه گونيۀ دیگر انتقيال دهيد .عالوه بر این ،در
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شييیوههای مرسييوم کشيياورزی مانند روش

حيیيوانييات در دامپيروریهييای صييينيعيتيی و

پیوندزنی نیز عبور از مرزهای گونه صورت

آزميایشهيای علمی رواج پیيدا کرد و در

م يیپييایييرد و ه يیييچکييس ایيين عييمييل را

پیشييبرد اخالق زیسييتی نقش مهمی داشييت

،یراخالقی نمیداند.

).(Devries, 2008: 376

یوم :نقا ارزش ذاتی گیاهان و
یتدالل س
 .3اس
حیوانات

ارزش ذاتی در اخالق حیوانييات دو
ميعينييا دارد :اوليیين ميعينييا کييه ریشييييه در
پیياميدگرایی دارد ،این اسييييت کيه ارزش

یکی دیگر از مهمترین دالیيل مخيالفيت بيا

حیوانات منحصير در سيودمندی آنها برای

تولید ،ااهای اصييالحشييدۀ ژنتیکی ،نقض

انسيييان نیسيييت و آنهيا بيه خودیخود نیز

ارزش ذاتی گیياهيان و حیوانيات در طی این

ارزشيييمنيد هسيييتنيد .معنيای دیگری کيه بر

فييرایيينييد اسيييييت (Whitelaw and

اسيان وظیفهگرایی بیان میشيود ،این اسيت

) .Donald M, 2002: 488بر اسييان

کيه هرگز نبيایيد بيا آنهيا مياننيد وسيييیليهای

این اسيتدالل ،اصيالح کردن ژنتیک گیاهان

صيييرف رفتيار کرد (Devries, 2008:

و حیوانات تنها برای اسييتفادۀ بیشييتر و بهتر

).376

انسان ،صحیح نیست و موجب تنزل جایگاه

هيييينيي يک ورهييييوگ ( Henk

ایين ميوجيودات زنييده بييه کيياال ،ابيزار و

 1)Verhoogکه از مخالفان سيييرسيييخت

مجموعهای از هزاران ژن میشيييود (مهاجر

اصيالح ژنتیک حیوانات اسيت در اسيتدالل

و هيميکيياران36 :1390 ،؛ نيظيری تيوکيليی و

خود بيه مفهوم ارزش ذاتی متوسيييل شيييده

ميحيمييدزاده .)6 :1393 ،ميبيياحيي« اخيالقيی

است .از نظر او حیوانات فقط ارزش ابزاری

پيیيراميون ارزش ذاتيی ميوجيودات زنييده

ندارند و به دلیل خصوصیات و ویژگیهایی

مختص مهندسی ژنتیک نیست .این مباح«

کيه دارنيد ازنظر اخالقی محترم هسيييتنيد و

در اواخر قرن بیسييتم بهمنظور بررسييی رنج

باید با آنها به م ابه یک هدف رفتار شييود

.1هنک ورهوگ متولد سيال  1938اسيت .او از سيال

بر روی حیوانييات و اصيييالح ژنتیييک گیيياهييان و

 1968بهعنوان دانشيیار در موسيسيۀ زیسيتشيناسيی

حیوانات اسيييت و به پژوهش پیرامون ارتبيا علم و

نظری دانشيگاه لیدن مشيغول به کار اسيت .وی عضيو

اخالق و جنبييههييای فلسيييفی ارتبييا بييا حیوانييات

هیئيتهای مشييياورۀ ایالتی در زمینيۀ اخالق آزمایش

عالقهمند است). (Verhoog, 1992: 15
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) .(Verhoog, 1992: 148ورهيوگ
بيه دو دلیيل بيا اصيييالح ژنتیيک حیوانيات
مخالفت میکند:
 .1اصيييالح ژنتیيک حیوانيات تنهيا بيا
هيدف بهرهبرداری بیشيييتر انسيييانهيا از این
موجودات انجيام میشيييود و ارزش ابزاری
این موجودات را افزایش میدهيد کيه این
امر با ارزش ذاتی حیوانات در تضياد اسيت
).(Verhoog, 1992: 155
 .2از نيظير ورهيوگ ،فيقيط ميوجيودات

میکند؛
 .2نقض کردن ارزش ذاتی گیياهيان و
حیوانات ،یراخالقی است؛
نتیجيه :تولیيد ،يااهيای اصيييالحشيييدۀ
ژنتیکی ،یراخالقی است.
 .3-1اشکالهای استدالل نقا ارزش ذاتی
گیاهان و حیوانات
 .3-1-1عدم نقا ارزش ذاتی گیاهان و
حیوانات

زنييدهای کييه طيبيیيعيی هسيييتينييد و عيميليکيرد

اولین اشيييکال این اسيييتدالل در مقدمۀ اول

مسييتقلی دارند ،دارای ارزش ذاتی هسييتند.

آن اسيييت ،زیرا اصيييالح ژنتیک گیاهان و

به اعتقاد او فقط حیوانات وحشييی و طبیعی

حيیيوانييات بييهمينيظيور تيوليیييد ،ييااهييای

کيه توسيييط انسيييان دسيييتکياری و اهلی

اصييالحشييدۀ ژنتیکی ،ارزش ذاتی آنها را

نشيدهاند و ا،لب مسيتقل از انسيانها زندگی

نيقيض نيميیکينييد .ارزش ذاتيی بييه ميعينييای

میکننيد ،بيه خودیخود ارزش دارنيد .وی

ارزشيييمندی فینفسيييه اسيييت و این معنا با

مهنييدسيييی ژنتیييک را بييه دلیييل دخييالييت

ارزشيمند بودن برای دیگران منافاتی ندارد.

حييداکي يری در طيبيیيعيی بيودن و عيميليکيرد

اثبات ارزش ذاتی برای گیاهان و حیوانات،

مسيييتقيل حیوانيات و تقلیيل زنيدگی آنهيا بيه

متضيييمن آن اسيييت کيه نبيایيد بيا گیياهيان و

برنامه و نقشييههای ژنتیکی حیوانات ،ناقض

حیوانات مانند یک ابزار صييرف رفتار کرد

ارزش ذاتيييی حيييیيييوانيييات ميييیدانيييد

و بدون پایرش هیچ قید و شييرطی از آنها

).(Verhoog, 1992: 157

در جهت رفع نیازها استفاده کرد ،اما ارزش

تقریر منطقی این اسيييتدالل به شيييرح
زیر است:

ذاتی گیيياهييان و حیوانييات بييا بهرهبرداری
مسيييئوالنيه از این موجودات منيافياتی نيدارد.

 .1تولید ،ااهای اصالحشدۀ ژنتیکی،

برخی معتقدند پایرش ارزش ذاتی و شييأن

ارزش ذاتی گیياهيان و حیوانيات را نقض

و منزليت اخالقی گیياهيان و حیوانيات دلیيل

ب
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موجهی برای نادرسييت دانسييتن اسييتفاده و

دارای ادراك و احسيان هسيتند ،میپایرند

بهرهبرداری معقول از آنهيا نیسيييت (رکن

و با ورود گیاهان به گسييترۀ موجوداتی که

اليدینی .)158 :1398 ،برای ميال ،رولین کيه

ارزش ذاتی دارند ،مخالف هسيتند (ریگان،

ارزش ذاتی حیوانات را میپایرد ،اصييالح

 148 :1397و  ،173سيييینگر.)151 :1386 ،

کردن ژنتیيک حیوانيات را تيا زميانی کيه

از نظر گروه اول ،گیاهان و حیوانات و طبق

موجييب ابزارانگيياری آنهييا نشيييود ،ذات ياً

نظر گروه دوم ،گیاهان اسيياسيياً فاقد ارزش

نادرسيت نمیداند (Rollin, 1995:63,

ذاتيیانييد و در نيتيیيجييه ميیتيوان از آنهييا

) .Rollin, 2011: 79, 80بنابراین اگر

بهرهبرداری حيداک ری کرد و بيا آنهيا مياننيد

در فراینيد تولیيد ،يااهيای اصيييالحشييييدۀ

یک وسيييیله رفتار کرد .بنابراین ،اسيييتدالل

ژنتیکی بيا گیياهيان و حیوانيات مياننيد یيک

فيوق ،فيقيط بيرای افيرادی کييه بيرای هيمييۀ

وسيیله رفتار نشيود و ادراکات و احسياسيات

موجودات زنيده جيایگياه اخالقی مسيييتقلی

این موجودات نيادیيده گرفتيه نشيييود ،این

قائلند ،قابل قبول است.

عمل ،یراخالقی نیست.
عيالوه بير ایين ،اسيييتييدالل فيوق ميبيتينيی بير
پيایرش ارزش ذاتی گیياهيان و حیوانيات
اسييت و برای کسييانی که ارزش ذاتی این
موجودات را رد میکنند قابل اقامه نیسييت،
زیرا در این اسيييتييدالل ارزش ذاتی همييۀ
موجودات فرا گرفته شييده اسييت .برخی
مانند دکارت و کانت ،فقط انسيان را دارای
ارزش ذاتی و در نتیجييه ،دارای شييييأن و
منزلت اخالقی میدانند و فقط مسييئولیت و
وظیفۀ انسيييان را در قبال انسيييانهای دیگر
ثييابييت ميیکينينييد (کييانييت، 138 :1383 ،
کياپلسيييتون .)174 :1386 ،عيدهای نیز فقط
ارزش ذاتی انسييييانهيا و حیوانيات را کيه

 .3-1-2غیراخالقی نبودن نقا ارزش
ذاتی گیاهان و حیوانات

بيا توجيه بيه یکسييييان نبودن مرتبيۀ وجودی
موجودات زنيده ،نقض ارزش ذاتی گیياهيان
و حیوانات ،یراخالقی نیسيت .رتبۀ وجودی
مخلوقات ،تشيييکیکی اسيييت و موجودات،
ارزش وجودی متفيياوتی دارنييد .در نظييام
آفرینش الهی ،انسييييانهيا دارای بياالترین
مرتبۀ وجودی هسييتند و حیوانات و گیاهان
در مراتيب پيایینتری قرار دارنيد .اگر حفظ
جان انسيييان که بعيد از خداوند در باالترین
ميرتيب يۀ وجيود قيرار دارد مينيو بييه نيقيض
ارزش ذاتی سيييایر موجودات بياشيييد ،این

230

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

عمل ،یراخالقی نخواهد بود.

امکيان تجلی در انسيييان را دارنيد ،بيه مقيام

نيگيياه انسييييان بييه نيظييام آفيریينيش و

خلیفيهاللهی بيالفعيل خيدا نيائيل میشيييونيد.

جایگاهی که برای او و سيایر موجودات در

بنابراین ،انسيانها برای رسيیدن به چنین مقام

نيظييام هسيييتيی وجيود دارد ،تينيظيیيمکينينييدۀ

واالیی ،نيهتنهيا بيایيد ارزشهيای اخالقی را

چگونگی رفتار او با سيایر موجودات اسيت.

مراعيات کننيد بلکيه بيایيد ارزشهيای الهی و

برخی اعقاد به برابری رتبۀ وجودی انسان با

دسيييتورها و فرامین الهی را نیز پان دارند؛

دیگر موجودات دارنيد و میگوینيد انسيييان

چينيیين انسييييانيی از حييد و ميرزهييا تيجيياوز

نيميیتيوانييد از هيیيچ ميوجيودی ،هيیيچگيونييه

نمیکنيد .او نيهتنهيا حقوق انسيييانهيا را پيان

بهيرهای ببرد؛ امييا در نظييام آفرینش الهی،

میدارد ،بلکيه حقوق حیوانيات را نیز پيان

انسييان از جایگاه بسييیار ویژهای برخوردار

خواهيد داشييييت و در اسيييتفياده از آنهيا

اسييت .انسييان تنها موجودی اسييت که روح

ارزشهای اخالقی را مراعات میکنيد و در

الهی در او دمیده شيده اسيت (حجر )29 ،و

اسييتفاده از طبیعت نیز با رعایت ارزشهای

خيدا بيا آفرینش او بيه خود تبریيک گفتيه و

اخالقی ،عالوه بر اینکيه بيه کمياالت روحی

خود را احسيينالخالقین معرفی کرده اسييت

خييود ارتييقيياء مييیبييخشييييد ،بييه حييقييوق

و در نتیجيه ،انسيييان نیز احسييينالمخلوقین

محیطزیست نیز تجاوز نخواهد کرد.

خواهد بود (مؤمنون .)14 ،از سييوی دیگر،

بنيابراین ،انسيييان خلیفيۀ خيدا بر روی

انسييان دارای کرامت ذاتی اسييت (اسييراء،

زمین است و باالترین مراتب ارزش ذاتی و

 )70و در عالم ذَر بر ربوبیت الهی شييهادت

شيأن و منزلت اخالقی به او اختصياص داده

داده (اعراف )172 ،و فطرتاً خدا آشيناسيت

شيييده اسيييت .بيه همین دلیيل ،حفظ جيان و

(روم)30،؛ بييه دليیييل چينيیين ویيژگيیهييایيی،

سالمتی او از اهمیت بسیار زیادی برخوردار

شيييایسيييتگی خلیفيهاللهی را یافتيه اسيييت و

اسيييت .طبق آميارهيای رسيييمی ،سييياالنيه

آسيييمان و زمین و سيييایر موجودات ،برای

انسيانهای زیادی در سيرتاسير جهان بهسيبب

بهرهمندی و اسييتفادۀ او خلق شييدهاند .البته

گرسييينگی و سيييوءتغيایيۀ شيييدیيد ،جيان و

روشين اسيت که انسيانها خلیفۀ بالقوۀ خدا

سييالمتی خود را از دسييت میدهند .به نظر

هسيتند و با تجلی اوصياف خدا در خود (از

میرسيد اصيالح ژنتیک گیاهان و حیوانات

جمله اوصييياف اخالقی) البته اوصيييافی که

بيا مراعيات حيال آنهيا و بيا هيدف بياالبردن

ب
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کيمّیييت و کيیيفيیييت ميواد ،يياایيی و حييل

(پورداوود و همکاران .)4 :1395 ،منشأ این

مشيکالتی چون گرسينگی و سيوءتغایه ،با

اسيتدالل ،آیۀ  119سيورۀ نسياء اسيت« :آنها

مراعيات ارزشهيای اخالقی ،حتی بيا نقض

را گمراه م کنم! و بيه آرزوهيا سيييرگرم

ارزش ذاتی آنها نادرسيت نباشيد .مخالفت

م سيييازم! و بيه آنيان دسيييتور م دهم کيه

با تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی بهدلیل

(اعيمييال خيرافي انيجييام دهينييد و) گيوش

حيفيظ ارزش ذاتيی گيیيياهييان و حيیيوانييات،

چهيارپيایيان را بشيييکيافنيد و آفرینشِ پياك

میتوانييد موجييب از بین رفتن موجوداتی

خيدای را تغییر دهنيد! (و فطرت توحیيد را

شيييود که دارای مراتب باالتری از ارزش-

به شيييرك بیاالیند!) و هرکس ،شيييیطان را

ذاتی هستند.

بييهجييای خييدا ،ول خود برگزینييد ،زیييانِ
1

 .4استدالل چهارم :تغییر در مخلوقات الهی

آشيييکارى کرده اسيييت»  .مطابق این آیه،
تغییر در مخلوقات خداوند به امر و دسييتور

اسيييتيدالل مهم دیگری کيه مخيالفيان بيه آن

شيييیطان انجام میشيييود و عملی نادرسيييت

تمسييييک میجوینييد ،تغییر در مخلوقيات

است.

خيداونيد اسييييت .مخيالفيان معتقيدنيد تولیيد

در نظر برخی از مفسيييران ،منظور از

،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی که با تغییر در

تغییر در مخلوقييات خييداونييد ،تغییر دادن

مييادۀ ژنتیکی گیيياهييان و حیوانييات همراه

جسيم آنهاسيت .از ابنعبان ،عکرمه ،شيهر

اسيت ،عملی ،یراخالقی اسيت .از نظر آنان،

بنحوشيب و ابوصيالح نقلشيده که تغییر در

تيغيیيیير دادن ميوجيودات جيهييان ،ميخيتيص

مخلوقيات خيداونيد بيه معنيای عقیم کردن

خيداونيد اسيييت و انسيييانهيا اجيازه نيدارنيد

آنهاسييت .ابنمسييعود ،خالکوبی را تغییر

مخلوقيات را تغییر بيدهنيد (Comstock

در ميخيليوقييات خييداونييد ميیدانييد .بيرخيی

).and Comstock, 2000: 186

معتقيدنيد منظور ،رسيييم عرب در جياهلیيت

برخی از اندیشييمندان مسييلمان نیز با بهکار

است که چشم حیوان پیر را کور میکردند

بيردن ایين اسييييتييدالل ،تيوليیييد ،ييااهييای

و بر آن سيوار نمیشيدند (طبرسيی:1360 ،

اصيالحشيدۀ ژنتیکی را ،یراخالقی میدانند

 663و 664؛ طييبييرسيييييی.)288 :1377 ،

 -وَ لَأُضِلَّنهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَالَمُرَنَّهُمْ َفلَیُبَتِّکُنَّ آذَانَ

وَلِیًّا مِّن دُونِ اللَّهِ َفقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِینًا (النساء :

1

الْأَنْعَامِ وَ الَمُرَنهُّمْ َفلَیُغَیرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَن یَتَّخِاِ الشَّیْطَنَ

.)119
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بنابراین ،تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی

موجودات زنيده زميانی تغییر مییيابيد کيه

نیز عملی شييیطانی و نادرسييت اسييت ،زیرا

تيعييداد قييابييلتيوجيهيی از ژنهييای آنهييا

الزمۀ تولید ،ااهای اصييالحشييدۀ ژنتیکی

دسييتکاری شييود (رهنما .)10 :1387 ،از

نیز ،ایجاد تغییرات در سطح ژنهای گیاهان

منظر فلسيييفی نیز تغییر ژنهيای موجودات،

و حیوانيات و تغییر در مياهیيت موجودات

موجيب تغییر در مياهیيت آنهيا نمیشيييود.

زنده اسييت که آیۀ  119سييورۀ نسيياء از آن

مطيابق حکميت متعيالیيه ،مياهیيت گونيههيا

نهی میکند.

منحصييير در ميادۀ آنهيا نیسييييت بلکيه در

تقریر منطقی این اسيييتدالل به شيييرح
زیر است:
 .1تولید ،ااهای اصالحشدۀ ژنتیکی،
مخلوقات الهی را تغییر میدهد؛
 .2تيغيیيیير دادن ميخيليوقييات اليهيی
،یراخالقی است؛
نتیجيه :تولیيد ،يااهيای اصيييالحشيييدۀ

صيورت آنها نیز نقش ایفا میکند؛ ماهیت
موجودات از جنس و فصييل ذهنی یا همان
ماده و صيورت خارجی تشيکیلشيده اسيت.
بخش اصيييلی موجودات کيه تميام حقیقيت
شييیء وابسييته به آن اسييت و روح نباتی یا
حیوانی موجودات را میسيييازد ،فصيييل یيا
هميان صيييورت نوعیيۀ موجودات اسييييت

ژنتیکی، ،یراخالقی است.

(الشيييیرازی .)204-202 :1393 ،بنيابراین،

 .4-1اشکالهای استدالل تغییر در مخلوقات الهی

تصرف در جسم موجودات و تغییر ژنهای

بر این استدالل دو اشکال وارد است:

آنهيا هرگز بيه معنيای تغییر در مياهیيت آنهيا

 .4-1-1عدم تغییر در ماهیت موجودات زنده؛

نیسيييت و برای تغییر مياهیيت یيک موجود،

مطابق این اسييتدالل، ،ااهای اصييالحشييدۀ
ژنتیکی بيا تغییر در مياهیيت موجودات زنيده

بيایيد فصيييل یيا صيييورت نوعیيۀ آنهيا را هم
تغییر داد.

تولیيد میشيييونيد؛ این در حيالی اسيييت کيه

 .4-1-2عدم داللت آیۀ  119سورۀ نساء بر

تولید ،ااهای اصييالحشييدۀ ژنتیکی فقط با

غیراخالقی بودن هر نوع تغییری

تغییر در تعيداد کمی از ژنهيای گیياهيان و
حيیيوانييات انيجييام ميیشييييود و از مينيظير
زیسييتشييناسييی تغییر تنها چند ژن ،ماهیت
موجودات زنيده را عوا نمیکنيد .مياهیيت

تغییر در مخلوقيات الهی را میتوان بيه دو دسييتيۀ
مجياز و ،یرمجياز تقسيييیم کرد .مطيابق آیيۀ 119
سيورۀ نسياء ،فقط تغییرات ،یرمجاز که به دسيتور
شييیطان انجام میشييوند، ،یراخالقی و نادرسييت

ب
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هسيتند .بنابراین ،اشيکال دیگر اسيتدالل در مقدمۀ

این نظر ،مراد از «خلقاهلل» فطرت و یيا دین

دوم است؛ زیرا تغییر دادن مخلوقات الهی در همۀ

خداوند اسيت (مکارم شيیرازی/ 4 :1374 ،

موارد نادرسييت نیسييت .الزمۀ شييیطانی دانسييتن

 137و 138؛ جيوادی آميليی/20 :1389 ،

ایجاد هرگونه تغییر در مخلوقات ،نادرسييت بودن

 495و 496؛ طبرسيييی 57/6 :1360،و .)58

هرگونه اسييتفاده و بهرهبرداری از آنهاسييت ،در

از نظر جاللالدین سييیوطی ،تغییر دین خدا

صيورتیکه مطابق آیات تسيخیر ، 1خداوند متعال

یعنی حالل کردن آنچييه خييداونييد متعييال

مخلوقات را برای بهرهبرداری انسييانها رام کرده

حرام کرده و حرام کردن آنچيه خيداونيد

اسيت .همچنین بر اسيان آیۀ  11سورۀ هود ،انسان

حيالل کيرده اسييييت (سييييیيوطيی:1416 ،

موظف به آباد کردن زمین اسييت و این امر جز با

 .)100/1برخی از مفسييران معتقدند آیه ،بر

تغییر دادن مخلوقات حاصييل نمیشييود .بنابراین

جيامع تغییرات جسيييميانی و معنوی دالليت

نيميیتيوان تيغيیيیير در ميخيليوقييات را بييهطيور ميطيليق

میکنيد( .طبياطبيائی 136/5 : 1374 ،و 137؛

نادرست دانست.

طوسيييی 334 /3 ،؛ زمخشيييری/1 :1407 ،

عالوه بر این ،از تفسيیر آیه ،نادرسيتی

 566؛ آليوسييييی  136 /3 :1415و )137

هميۀ تغییرات بيه دسيييت نمیآیيد .برخی از

برخی از مفسيران نیز فقط تغییرات جسيمانی

مفسيران معتقدند مراد از تغییر در مخلوقات

را میپایرند.

تغییرات معنوی ،یعنی تغییر دین خيداونيد و

ميطييابيق هيیيچیييک از ایين تيفيياسيييیير

یا خاموش کردن فطرت الهی اسيت .مطابق

نمیتوان بيه ،یراخالقی بودن هميۀ تغییرات

 19. 1آیه از قرآن مانند آیات  20سييورۀ لقمان60 ،

میتوان برای تسيخیر دو معنای حقیقی و مجازی در

حج 13 ،جياثیيه 2 ،رعيد 12 ،نحيل و  ...بيه مسييييأليۀ

نظر گرفييت .معنييای حقیقی تسيييخیر کييه مختص

تسييخیر اختصيياص دارد .گروهی از این آیات زمین

خداوند متعال اسييت این اسييت که همۀ موجودات

و آسييمان و یا زمین را بهصييورت کلی مسييخر بشيير

عالم تحت تصيرف و تسيلط خداوند هسيتند و از او

میدانند .در گروهی دیگر مسيألۀ تسيخیر موجودات

فرميان میبرنيد .تسيييخیر در معنيای مجيازی یعنی این

مختلف مياننيد دریيا ،نهرهيا ،چهيارپيایيان ،پرنيدگيان و

که همۀ موجودات در خدمت انسيان هسيتند و انسيان

کشييتیها بهصييورت موردی مطرح شييده اسييت .در

میتوانيد از آنهيا اسيييتفياده کنيد (طبياطبيائی1374 ،

برخی از آیات نیز به تسيخیر پدیدههای طبیعی برای

 610/1:و 1/5؛ طباطبائی40/2 :1388 ،؛ زمخشييری،

بندگان صييالح خداوند سييخن به میان آمده اسييت.

498/3 :1407؛ طوسی.)281 /8 :

مطيابق مفهوم فلسيييفی تسيييخیر و تفياسيييیر موجود،
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حکم کرد ،زیرا مطيابق تفسيييیر اول ،فقط

کرده اسيييت .بخش قيابيلتوجهی از ،ياای مورد

تغییرات معنوی نيادرسيييت اسيييت و مطيابق

نیاز انسيان در سيراسير جهان از گیاهان و حیوانات

تفسيیر دوم و سوم نیز تنها بعضی از تغییرات

اصيييالحشيييدۀ ژنتیکی تولیيد میشيييود .تولیيد

جسيييميانی مياننيد عقیم کردن و  ...کيه بياع«

،يااهيای اصيييالحشيييدۀ ژنتیکی بيا موافقيتهيا و

فسييياد و تبياهی و نقصيييان موجودات زنيده

مخالفتهای بسيیاری روبرو شيده اسيت .برخی

میشيود ،نادرسيت هسيتند .بنابراین ،مفسيران

از مخيالفيان بيا بیيان دالیيل الهیياتی ،تولیيد ،يااهيای

علیر،م اختالفنظر در تفسييیر این آیه ،بر

اصيييالحشييييدۀ ژنيتيیيکيی را بييه خيودیخيود

نيادرسييييت نبودن هميۀ تغییرات اتفياقنظر

،یراخالقی میداننيد .بيازی در نقش خيدا ،عبور

دارند.

از مرزهيای گونيههيا ،نقض ارزش ذاتی گیياهيان و

بنيابراین ،طبق مالكهيای ارائيهشيييده در

حیوانيات و تغییر در مخلوقيات الهی از مهمترین

تفياسيييیر ،نمیتوان تولیيد ،يااهيای اصيييالحشيييدۀ

دالیييل الهیيياتی مخييالفييت بييا تولیييد ،ييااهييای

ژنتیکی را در زمرۀ تغییرات شييیطانی و نادرسييت

اصيالحشيدۀ ژنتیکی هسيتند .در این مقاله نشيان

دانسييييت زیيرا اوالً ،بينييابير تيفسييیير اول ،يت يغيییير در

دادیم کيه هميۀ این اسي يتيداللهيا بيا چيالشهيایی

ميخيليوقييات اليهيی بييه ميعينييای تيغيیيیيرات ميعينيوی و

مواجيهانيد .اسيييتيدالل بيازی در نقش خيدا بيا

دگرگون کردن دین خداوند اسيت ،در حالیکه

اشييکاالتی از جمله ،صييدق نکردن آفرینش در

برای تولیيد ،يااهيای اصيييالحشيييدۀ ژنتیکی فقط

تولید ،ااهای اصالحشدۀ ژنتیکی و ،یراخالقی

جسييم گیاهان و حیوانات اصييالح میشييود؛ ثانی ًا

نبودن بيازی در نقش خيداونيد مواجيه اسيييت.

تولید ،ااهای اصيالحشيدۀ ژنتیکی نهتنها با فسياد و

اسي يتيدالل عبور از مرزهيای گونيههيا نیز بيه دلیيل

نيابودی و نقصيييان موجودات زنيده همراه نیسيييت

ابهيام در تعریف گونيه و ثيابيت نبودن مرزهيای

بلکه با مسيیر طبیعی و هدف خلقت مخلوقات که

گونيه قوت الزم را نيدارد .مقيدميۀ اول اسي يتيدالل

بيا بهرهبرداری انسيييان از آنهياسيييت همياهنيگ و

نيقيض ارزش ذاتيی گيیيياهييان و حيیيوانييات نيیيز

همراه است و عملکرد آنها را بهبود میبخشد.

مخيدوش اسيييت؛ یعنی ارزش ذاتی بيه معنيای

نتیجهگیری

ارزشيمندی فینفسيه اسيت و این معنا با ارزشيمند
بيودن بيرای دیيگيران مينييافيياتيی نييدارد .آخيریين

رشييد و پیشييرفت رشييتۀ زیسييتفناوری امکان

اسيتدالل یعنی اسيتدالل تغییر در مخلوقات الهی

تولیيد ،يااهيای اصيييالحشيييدۀ ژنتیکی را فراهم

هم با دو اشييکال مواجه اسييت ،یکی عدم تغییر

ب
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در ميياهيیييت ميوجيودات زنييده و ديیگيری عييدم

برخی از مخيالفيان نیز بيا بیيان دالیلی کيه بر

داللت آیۀ  119سيورۀ نسياء بر ،یراخالقی بودن

زیانبار بودن تولید ،ااهای اصييالحشييدۀ ژنتیکی

هر نوع تغییری.

برای انسيييانهيا ،حیوانيات و محیطزیسيييت اشييياره

بررسييی و نقد دالیل الهیاتی نشييان میدهد

دارنيد ،بيا تولیيد ،يااهيای اصييالحشيييدۀ ژنتیکی

که همۀ آنها با اشيکاالتی روبرو هسيتند و نمیتوان

ميخياليفيت يمی يکنينيد .ينيتیيجيه يگیيری نيهيایيی يپیيراميون

تيويلیيد ،يااهيای اصييالحشيييدۀ ژينيتيیکيی را ذاتي ًا

اخيالقيی یيا ،يیيراخيالقيی بيودن تيوليیيد ،يااهيای

،یراخالقی دانست.

اصيالحشيدۀ ژنتیکی نیازمند نقد و بررسيی دقیق این
دالیل است.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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As Kierkegaard has explained, humankind’s pain is
recognized with its individuality. But, what happens for the pain
during a prevalent disaster, and what changes does it go through?
Can generality of a disaster always help anyone to endure the pain?
Does the generality leave any room for helping those who are all
affected? Is there no difference among all kinds of pains in terms of
their requirements for enduring or overcoming the individual pain?
Such questions lead us to reconsider the relationship between the
individuality of pain and the generality of calamity based on
Kierkegaard’s meditations, especially because he himself did not
engage with this issue exactly. In his book, Sickness unto death,
signed by a pseudonym called Anti-Climacus, as a representative of
a special existential condition, he takes a look at the meaning of pain
that is deeply related to concept of despair, which is the basis of our
analysis. In this article, by using an approach we call “AntiClimacian”, we conclude that the individuality of pain in the context
of a general disaster may prevent the lonely person form pursuing a
three-staged dialectical movement to set free from despair.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره یازدهم ،شماره  ،27پاییز و زمستان  ،1400صفحه 247-276

فردیت رنج و نومیدی در هنگام عمومیت بال؛ تحلیلی آنتیکلیماکوسی
امین قائمی  ،1میثم سفیدخوش

2

تاریخ دریافت:

چکیده :همانگونه که کییرکگور میگوید ،رنج آدمی یادآور فردیت آن است؛ ولی این

1400/7/2

ج متفرد در هنگام ظهور یک بالی فراگیر چگونه میشود و چه تحوالتی را از سر میگاراند؟
رن ِ

تاریخ پذیرش:

ج بال را بیشتر تاب میآورد؟ مگر
آیا عمومیت بال همیشه زمینهای است که فرد به یُمن آن رن ِ

1400/10/14

عمومیت بال مجالی برای یاریرسانی به دیگرانی که درگیر رنجند باقی میگاارد؟ آیا میان انواع

واژگان کلیدی:
فييردیييت رنييج ،کييی-
یييرکييگييور ،آنييتييی-
کيليیيمياکيون ،عينياصيير
اگزیستانسیل ،بالیفراگیر.

ج متفرد تفاوتی نیست؟
بالیای فراگیر از حی« اقتضائات آنها برای تابآوری یا ،لبه بر رن ِ
پرسشهایی از این دست ،ما را به بازخوانی نسبت فردیت رنج و عمومیت بال وا میدارد؛ زیرا
خود کییرکگور به تحلیل رنج آدمی در وضعیت عمومیت بال نسرداخته است .وی در کتاب
بیماری تا سرحد مرگ از زبان شخصیتی به نام آنتیکلیماکون ،بهعنوان نمایندهای از یک
وضعیت اگزیستانسیل آدمی ،نظرگاهی دربارۀ مفهوم رنج پیش میاندازد که نسبت تنگاتنگی با
مفهوم نومیدی دارد و دستمایۀ تحلیل ما برای بررسی مسألۀ فردیت رنج در عمومیت بالست.
ما در این تحلیل از رویکردی که آن را آنتیکلیماکوسی مینامیم یاری میگیریم تا به پرسش-
های مربو به نسبت ماکور پاسخی دهیم .در این نوشتار بهطورمختصر خواهیم گفت که
فردیت رنج در شرایط عمومیت بال شاید انسا ِن تنهاشده را از پیگیری همنهاد در یک دیالکتیک
سهسطحی برای رهایی از نومیدی باز دارد ،ولی حضور امرابدی الهی در بستر امورزمانمند
میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
DOI: 10.30470/phm.2022.525705.1989
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مقدمه
آدمی با التفات به سييوژگیاش خود را در
آسيييتيانيۀ سييياختن خویش و جهيانش قرار
میدهيد .این رونيد از لحظيۀ خودآگياهی
آدمی آ،از میشيود و همۀ سيطوح مختلف
فردی و اجتمياعیاش را فرا میگیرد .این
سيياختن ،سيياختن در "رابطه" اسييت نه در
انتزاع از دیگران؛ با این همه ،سييوژه لزوماً
در "رابطه" ،رق نمیشييود ،بلکه میتواند
جهيان را در فياهميۀ خود قوام بخشييييد و
جامعه را نیز بر همین مبنا شيکل دهد .بنا بر
یک تصييویر آرمانی ،این فرآیندی اسييت
که تمام سيوژههای یک جامعه به صيورت
همياهنيگ در آن مشييييارکيت دارنيد .این
قوامبخشيی شيامل قوامبخشيی دوبارۀ خود
فرد نیز هسيييت .فرد در نسيييبيت بيا کلیيت
جامعه بازسيازی میشيود و شيکل تازهای به
خود میگیرد .بدینسيان رابطهمندی سيوژه
با دیگران برایش حیاتی اسيت و تمام ابعاد
زندگی او را در بر میگیرد .اگر این فرا
را بسيایریم کيه "رابطيه" عنصييير بنیيادین
سييوژگی اسييت ،دو نوع رابطه را میتوان
متصيييور شيييد :رابطهی از پیش قوامیافته و
رابطهای که بنا بر شيرایط ،یرمترقبه شيکل
میگیرد؛ هر واقعۀ پیشبینینشيده و چهبسيا
دردنياکی کيه نظيام نوع اول رابطيه را در هم

ریزد برای سيييوژه موليد ادراکی از بحران
خواهيد بود .پيدیيداریِ بالی هميهگیر ،نمونۀ
همین وضيعیت اسيت .بالیای همهگیر برای
آدمی به طورکلی تجربهای نو نیستند ،ولی
برای بسيييیياری میتوانيد تجربيهای خياص
باشييند ،چرا که واقعهای مکرر نیسييتند .ما
سيييوژه را در رابطهمندیاش بازشيييناختیم.
دانسيييتیم کيه رابطيهمنيدی ،نوعی فراگیری
در سيييطح عمومی و اجتماعی دارد .اینک
بييا بيالیيی فيراگيیير روبيرویيیيم کييه ميوجييب
میشيييود سيييوژه در عین عمومیيت بال ،به
تنهایی و در تنهایی رنجور باشييد ،زیرا این
بال تمام سياختار روابط آشينای او را در هم
ریختييه اسييييت و عمومیييت بال نزد تمييام
سيوژهها نیز این معضيل را به نحوبسيندهای
برای سيييوژۀ تکین برطرف نمیسييييازد.
پرسيييش اینجياسيييت کيه ویژگی آن رنج
چیست؟ چرا با به هم خوردن این معادالت
فردی و اجتماعی ،رنج پدید میآید؟
سييييورن کييییييرکييگييور بييا رویييکييرد
اگزیسيتانسيیالیسيتیاش به انسيان انضيمامی ،به این
پرسييشها به نحوخاصييی اندیشييیده اسييت .او
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بهویژه در نیمۀ دوم کار نویسييندگی 1خویش ،به

یک شييخصييیت سيياخته و پرداخته اسييت برای

سيرشيت رنج نزد سيوژۀ انضيمامی توجه نشان داده

توصيييیف ادبی-انضيييمامی یک نظرگاه و یک

اسيت .برای وی ،رنج بهطورکلی سيرشيت ناگزیر

موقعیت اگزیستانسیل خاص .آنچه تمام این آثار

آدمی اسييت ،ولی این رنج بسييته به موقعیتهای

را انسيجام میبخشيد« ،مسيألۀ مسيیحی شيدن» به

اگزیسييتانسييیل 2افراد بروز و ظهوری دیگرگونه

ميابيه یيک ،يایيت اسيييت و نيامهيای مسيييتعيار در

دارد .کيياویييدن رنييج ،کيياویييدن مييوقييعييیييت

ارتبا با یکدیگر ،این مسييأله را تحلیل میکنند.

اگزیسييتانسييیل فرد اسييت یا کاویدن نسييبت او با

بيا این حيال ،این روني ِد کلی ،یرمسيييیحیيان را از

عنياصييير درونی خودش و نسييبيت او بيا جهيان

سيود جسيتن از کلیت سياختار تفکر او و درك

پیرامونش .بيدین معنی ،کییرکگور سيييرشيييت

آن بازنمیدارد .نام مسييتعار یوهانس ا،واگر (در

رابطهمند سيوژه را به رسيمیت میشيناسيد و آن را

این یا آن  )1از امر زیبا-حسيی میآ،ازد .در گام

موضيوع تأمل خود قرار میدهد .او بیش از پیش

بعدی نامهایی چون قاضييی ویلیام (در این یا آن

بيه رابطيۀ عنياصييير درونی «خود» 3میپردازد و

 )2و کلیمياکون (در تعلیقيۀ ،یرعلمی نهيایی و

برپایهی آن سييوژگی انضييمامی انسييان را تحلیل

چند اثر دیگر) این مسیر را در ساحت نظامسازی

میکنيد .مهمترین متنی از آثيار او کيه مسيييأليۀبياال

و نظریيهپردازی الهیياتی-اخالقی دنبيال میکننيد

در آن بيهخوبی نگریسييتيه و ارزیيابی میشيييود،

(ایونز .)83 :1397 ،در این کتاب ،ما با اندیشيهای

کتاب بیماری تا سيرحد مرگ 4اسيت .باید توجه

روبروییم کييه اسيييم آنتیکلیميياکون بييه خود

داشيييت کيه آثيار کییرکگور بيا امضييياهيای

میگیرد؛ بيه این معنيا کيه انيدیشيييهورزی بيه نيا ِم

گوناگونی منتشر شدهاند .هر یک از این امضاها،

آنتیکلیمياکون بيه پرسيييشهيایی میپردازد و

چينييان کييه در کيتيياب تيعيليیيقييۀ ،يیيرعيليميی

پاسييخهایی به آنها میدهد که سييرانجام موجد

نهایی( 5 )CUP: 527–528ایضياح میشيود،

یک نظرگاه ویژه هسيتند .این نظرگاه ویژه همان

 .1نیميۀ دوم کيار کییرکگور را از هنگيام نگيارش

میبخشيييد .برای توضيييیح بیشيييتر رك بيه (ایوِنز،

کتاب تعلیقۀ ،یرنهایی به بعد دانسيتهاند .او در کتب

.)1397

بعدی ،نگرشيی مسيیحیتر به خود میگیرد و طرح

2. Existential.
3. The Self.
4. Sickness Unto Death.
 5برای معرفی عناوین اسيييتاندارد اختصييياری آثار

اولیيۀ سيييه سيييسهر را در طرح ثيانویيۀ سيييه سيييطح
اگزیسيييتيانسيييیيل و دیيالکتیيک عنياصيييرش ارتقياء

کی یرکگور به بخش منابع رجوع شود.
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نظرگياهی اسيييت کيه ميا در پیگیری پرسيييش

فرد در کنش و واکنش با دیگریِ سوژهمند

پژوهشيی خود در این مقاله از منظر آن به مسيأله

رقيم ميیخيورد :فيرد دیيگير ،جيياميعييه و

میپردازیم.

امرقدسيی .این کشيمکشها اوالً هر فرد را

بيه نظر میرسيييد کيه شيييخصيييیيت و

برای خودش بازمیشيييناسييياند و ثانیاً او را

نيظيرگيياه آنيتيیکيليیيميياکيون در نسيييبيتيی

برمیسييازد .مراحل مختلف این برسييازی

تصيييریحنشيييده با شيييخصيييیتهایی چون

که هر کس فعاالنه در آن دخیل اسيت ،به

یوهيانس ا،واگر ،قياضيييی ویلیيام و از هميه

دالیيل گونياگون ،رنجی از جنس نومیيدی

مهمتر ،کلیماکون طراحی شيييده اسيييت.

را بر او تحمیيل میکنيد .آنتیکلیمياکون

نظرگياه آنتیکلیمياکوسيييی نظرگياه یيک

در کيار درك این رونيد و مقوليهبنيدی آن

مسييیحی اسييت ،که با گار از درك زیبا-

اسيييت .بر این اسيييان ،ميا پرسيييشهيای

حسيی (یوهانس ا،واگر) ،درك اخالقی-

خودمييان را دربييارۀ رنجی کييه آدمی در

عرفی (قاضيييی ویلیام) و درك فلسيييفی-

فردیتش ،در هنگياميۀ عمومیيت بال تجربيه

نظری (کلیمياکون) از جيامعيه و خویش،

میکند ،با تکیه بر نظرگاه آنتیکلیماکون

به سيياحتی قدم نهاده که قسييم خاصييی از

پیش میبریم.

مواجهه با امرقدسی برایش ر میدهد که

تيا اینجيا پس از پرداختن بيه مفهوم

وی را تيعيیّين ميیبيخشييييد .ایين ميواجيهييه

سيييوژه در رابطييهمنييدیاش ،درك کی-

رابطيهای فردی و مطلق بيا امرمطلق بيهم يابيه

یرکگور را از سيييوژه بررسيييی کردیم و

وظیفيه اسيييت کيه رنج را عنصييير بنیيادین

دانسيتیم که او سيوژه را تحت عنوان «خود»

اگزیسييتانسييیل خویش درمییابد .چنانکه

انضييمامی بازمیشييناسييد و عناصييرش را

بر میآیيد ،او رنج را در نسيييبيت بيا امیيد،

برمیشيمارد .در تعبیر سيوژه به م ابه «خودِ»

معنياداری و رابطيه بيا امر مطلق (ایميان بيه

انضييمامی ،رنج متفردی که «خود» از سيير

خيدا) درك میکنيد .گویی این کیفیيتِ

میگاراند اهمیتی ویژه مییابد .مهم اسيت

رابطۀ «خود» با خویش اسييت که سييرشييت

کيه این رنج «خود» را در متفرد بودنش فرا

رنيج را قيوام ميیبيخشييييد و درك فيرد از

میگیرد ،هرچنييد کييه عوامييل رنج حتی

معنياداری و امیيد را شيييکيل میدهيد .این

عمومیتی فراگیر داشيييتيه بياشييييد .بيه این

رابطه ،پدیدهای اسيت انضيمامی؛ تحقق هر

ترتیيب ،تنياقضيييی از حیي« فردیيتِ تجربيۀ
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رنج از سييویی و عمومیت عوامل از سييوی

شرح میدهد:

دیگر پيدیيد میآیيد کيه درك آن از منظر

انسان روح است ،اما روح چیست؟ روح ،خود است
اما خود چیست؟ خود رابطهای است که خودش را
به خودش ربط میدهد یا ربط دادن خودش به
ش رابطه است در رابطه» (.) SUD: 13
خود ِ

آنتیکلیماکوسيی وابسيته به تبیین مناسيبت
«خود» بيا نومیيدی و بياهمنهيادهيای عنياصييير
«خود» اسييت .ما از همین مفهوم «خود» در
تحلیل آنتیکلیماکوسی آ،از میکنیم.

«خيود» در ایينيجييا هيویيتيی جيوهيری
ندارد که بخواهیم اعراا و اجناسيييش را

یت «خود» به روایت آنتیکلیماکوس:
یرش
 .1س

برشييماریم ،بلکه اینجا بح« بر سيير نحوۀ

رابطه و باهمنهاد

زیسييتنِ فرد اسييت .پرسييش واحد در تمام

در تياریخ فلسيييفيه ،مفهوم «خود» یيادآور

آثار کییرکگور ،از جمله آثارِ با امضييای

پیونيد میيان تن و روح اسيييت؛ این پیونيد یيا

آنتیکلیماکون ،بجای پرسيش متافیزیکی

در الگوی کار مشيترك دو عنصير متفاوت

از ماهیت زیسي يتن ،پرسيييش انضيييمامی از

(دوگيانيهانگياری دکيارتی) یيا در الگوی

«چگونه زیسييتن» اسييت .آنتیکلیماکونِ

نوعی واحد متافیزیکی بازنمایی میشيييود.

کییرکگور در توصيیف این «خود» از سيه

کییرکگور ،اصيل نوعی باهمنهاد میان تن

مفهوم بنیيادی بياهمنهياد ،رابطيه و تکلیف

و ذهن را به رسييمیت میشييناسييد ،اما این

اسييتفاده میکند .این خصييیصييهها ،نسييبت

بيياهيمنيهيياد بيرای او ميولييد یييک اليگيوی

«خود» را با خود و جهانش معین میسيازد.

متيافیزیکی نیسيييت .او میپيایرد کيه آدمی

در ایين طيرح ،هسيييتيی آدميی کييه آن را

یيک بياهمنهياد اسييييت ،اميا یيک مخلو

«خود» مینييامیم ،از وجهی تعیُنیييافتييه از

صييرف یا –دسييتکم در وهلۀ نخسييت-

گيياشيييتييۀ اوسييييت ،و از وجيهيی نيوعيی

یک جوهر روحانی نیسييت .نزد او ،انسييان

گشيودگی در برابر تاریخ و جریان عمومی

یيک بياهمنهياد اسيييت کيه اجزای آن بيا هم

زنييدگيی دارد ( Theunissen 2005:

ارتيبييا درونيی دارنييد ،امييا صيييرف ایين

 .)7در این مقاله بررسيييی ما به دو سيييطح

بياهمنهيادی رابطيۀ منياسيييب را بيه دسيييت

باهمنهاد و رابطه محدود خواهد ماند ،زیرا

نيميیدهييد (ایيونيز .)118 :1397 ،آنيتيی-

برای بررسيييی ميياهیييت رنج و نومیييدی،

کلیمياکون ،خود این وضيييعیيت را چنین

مطالعۀ این دو سيييطح از اولویت بیشيييتری
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آنتیکلیماکون ،عدم تعادل میان عناصييير

برخوردار است.
از منظر آنتیکلیمياکوسيييی ،شيييرح

یا اسياسياً شيکسيت کل فرآیند باهمنهادی بر

واقعيۀ بياهمنهيادی میيان عنياصييير بنیيادین

اثر انکيار یيا فراموشيييی یکی از عنياصييير

اگزیستانسیل آدمی ،در سه سطح ،میان سه

بنیيادین اگزیسيييتيانسيييیيل اسيييت .او ابتيدا

جفت عنصير شيکل میگیرد .عناصير سيطح

بحرانهای حاصيل از این نسيیان را تشيریح

بياالیی نتیجيۀ بياهمنهيادی عنياصييير سيييطح

ميیکينييد تييا ميياهيیييت عيميليی و وجيودی

پييایييیيينييی هسييييتيينييد :امييرکييرانييميينييد 1و

بيياهمنهيياد را نمييایييان کنييد .امرفیزیکی و

امرناکرانمند ،2امر ممکن 3و امرضيروری،4

امرروانی ،در سيييطوح مختلف آگياهی و

اميرگييارا 5و اميرابييدی .6ایين عينيياصيييير

عيمييل و در تيرازهييای ميخيتيليف فيردی و

بيهصيييورت متنياظر یيادآور هميان دوگيانيۀ

اجتماعی ،در سيه جفت عناصير باهمنهادی

نفس روحييانی و بييدن مييادی یييا یييادآور

بازنمایی شيييده اسيييت .فرد در وضيييعیت

اميروجيودی (انيتيوليوژیييک) و اميرهينيجيياری

اگزیسيييتانسيييیل به دالیل مختلف از اینکه

(نرمياتیو) در نهياد آدمی هسيييتنيد .آنچيه

بهنحواگزیسييتانسييیل دو جانب مختلف را

آدمی هسيييت ،او را به سيييوی هنجارهایی

باهم داشيته باشيد بازمیماند .جلوههای این

برای رفتيار ،بيه ميابيه یيک هيدف و تکلیف،

عيدم توازن متنوع اسييييت اميا رهياوردی

رهنمون میکند .در این بسييتر ،فرد را باید

یکسييان دارد و آن رنج بنیادین بشيير یعنی

مدام در حالِ شيييدن دانسيييت؛ کسيييی که

نومیدی اسيت .آنتیکلیماکون میکوشيد

طبیعتی ثابت ندارد ،اما همواره فرادادهها و

تا نشيان دهد که فراموش کردن یا پشيت پا

گاشييتۀ خویش را به دوش میکشييد .در

زدن بيه هر یيک از سيييویيههيای دوگيانيۀ

این سيييطح ،از رهگييارِ بيياهمنهييادیِ این

بياهمنهيادی در سيييطوح مختلف ،چگونيه

عناصييير متضييياد اسيييت که رابطه ،معنادار

علیر،م ظاهر متفاوتشيان ،نتیجهای یکسان

میشود؛ رابطهای که هم با خویش است و

خواهيد داشييييت .بيهطورخالصييييه و برای

هم با جهان (.)Bernier, 2015: 11

روشين شيدن مسيیر کلی بح« ،میتوان نظر

بيحيران اصيييليی بيياهيمنيهييادی بيرای
1. The Finite.
2. The Infinite.
3. The Possible.

4. The Necessary.
5. The Temporal.
6. The Eternal.

ف
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او را در کلیترین حالت چنین صيييورت-

جمعشان ممتنع باشد ،بلکه در عمل این دو

بندی کرد :اگر فرد ،امرفیزیکی را برگزیند

جنبه به هم وابسيتهاند و نیازهایشيان توأمان

بييه ورطييۀ هيميرن يگِ جيميياعييت شييييدن،

و در نسييبت با هم تأمین میشييود .راهکار
1

تقدیرگرایی و فقدان تفرد در معنای اصيیل

آنتیکلیمياکون ارائيۀ نوعی بياهمنهيادی

آن خواهد افتاد؛ از سييوی دیگر ،اگر فرد،

اسيت؛ باهمنهادیای که با تعهدی مداوم و

یکسيييره بييه سيييوی امرروانی یييا روحی

شييورمندانه اراده میکند که هر دو سييوی

بگریزد ،آنچه نصيبیش خواهد شيد ،انزوا و

«خييود» را دربييرگييیييرد ( Bernier,

انتزاعی مهمل از جهان و واقعیات است .به

.)2015: 11-12

نظر آنتیکلیماکون ،راه سيومی نیز هسيت

آنچيه بياهمنهياد را تيا بياالترین مراتبش

و آن ،برقراری رابطييۀ م بييت (ایجييابی) و

(که شيرحش خواهد رفت) حفظ میکند،

تالش برای فراچنگآوردن و ارضييای هر

«تعهيد» 2اسيييت ،ولی اگر این تعهيد بيه هر

دو است؛ اما این کار برای بسیاری ناممکن

دلیل شيکسيت بخورد چه؟ کییرکگور بر

به نظر میرسييد ،چون گویی تعهد به یک

آن اسيت که در پس این شيکسيت ،رنجی

سيو ،معادلتر از سيوی دیگر اسيت .الجرم،

از جنس نومیيدی نهفتيه اسييييت .پرسيييش

بياهمنهيادی بيه دسيييت نمیآیيد و زنيدگی،

اینجياسيييت کيه این نومیيدی ،بيهعنوان رنج

یيکيسييارچييه و ميعينييادار نيميیشيييود .آنيتيی-

بينيیييادیين هسيييتيیداری نيزد کيییيرکيگيور،

کلیماکون اصيييرار دارد که این جنبههای

چيگيونييه ایيجيياد ميیشيييود؟ چييه خيطيراتيی

متضاد را دشوار بتوان به یک اندازه راضی

بياهمنهياد را تهيدیيد میکنيد؟ برای درك

نگه داشيت و همین امر موجب میشيود تا

این خطر بيایسييييت مفهوم رنج بنیيادین بيه

برخی بخواهند یکی از دو جنبه را به سيود

روایيت آنتیکلیمياکون را در نسيييبيت بيا

دیگری ،یکسيييره فيدا کننيد ،ولی آنيان بيه

ميفيهيوم رابيطييه و خيود بيررسيييی کيرد .ایين

،يليط ،خيویيش را چيونييان یييک ميخيليو

موضوع تأمل ما در ادامۀ مقاله است.

انفکياكپایر فرا کردهاند ،نه ماحصيييل
یيک بياهمنهيادی .او تيأکیيد میکنيد کيه این
تضيييياد یيک تضيييياد منطقی نیسييييت کيه
1. Synthesis.

یور:
یگ
یرک
ییی
یزد ک
ین ن
یییادی
ین
یج ب
یوم رن
یه
یف
 .2م
نومیدی

2. Commitment.
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درك ميا از نومیيدی ،در موارد مهمی بيه

تعبیر کییرکگور در مرحلهی نهایی نوعی

دلیيل از دسيييت دادن چیزی مهم یيا امکيان

انفعيال رقم میخورد زیرا درميان نومیيدی

آن است؛ یعنی فقدانِ احتماالً جبرانناپایر

لطفی اسييت که به مسييیحی تعلق میگیرد

نیاز یا داشييتهای اسيياسييی که ممکن اسييت

یعنی کسيييی که فعاالنه اقدام به آگاهی از

تميام زنيدگی را تحيت تيأثیر قرار دهيد .در

نومیدی کرده اسيت« .خود» سيوژه اسيت و

اینجا نیز مشيابه همین مفهوم مدنظر اسيت،

سيييوژگی بيا رابطييه ،پیونيد دارد .رابطييه،

وليی بييا تيفيياوتيی ميهيم .نيوميیييدی ،بيیيميياری

مسيييئولیيت میآورد ،پس «خود» مسيييئول

«خود» اسيت ،نه صيرفاً یک واکنش به یک

سيرنوشيتی اسيت که بر اسيان رابطهاش با

اتفاق .نومیدی امری سيياختاری اسييت که

خود و جهان برای خودش شيکل میدهد.

کیفیتبخش تمام هستی فرد است.

او همواره مسيئول نومیدی اسيت ( SUD:

«آیا نومیدی یک مزیت است یا یک

 .)17آنتیکلیماکون پس از توضييیح این

نقص؟ صيييرفياً ازجهيت دیيالکتیکی هر دو

بسيييتر مفهومی ،نومیيدی را بيه این خياطر

اسييت .اگر بر ایدۀ انتزاعی نومیدی تمرکز

ممکن میدانييد کييه یييک گيياار در کييار

کنیم بیآنکه به کسييی گرفتار در نومیدی

اسيييت .گيااری کيه بيا بياهمنهياد عنياصييير

بيیييانييدیشييييیيم ،آن را بييایسييييت ميزیيتيی

اگيزیسييييتييانسييييیييل ،فيرد را بييه نيحيوی

رجحيانبخش بيدانیم .امکيان این بیمياری

نا،ایتشيييناختی از «ناخود» به یک «خود»

همييان يا برتری آدمی بر حیوان اسييييت...

تبيدیيل میکنيد .نومیيدی را میتوان بيه دو

آگاهی به این بیمياری هميانا برتری انسيييان

بیان توضييیح داد :به بیان باهمنهاد و به بیان

مسيیحی اسيت بر انسيان طبیعی؛ درمان این

آگياهی .از زاویيۀ دیيد بياهمنهياد ،نومیيدی

بیمياری هميانيا لطف بيه مسيييیحی اسيييت»

احسييان عدم تعادل میان عناصيير باهمنهاد

(.)SUD: 14-15

و عدم یکسارچگی زندگی است که فرد را
1

نومیيدی بيه م يابيه بیمياری ،نيه یيک

بييه بيياورِ نيياميميکينبيودنِ «خيود شييييدن»

ابتالی منفعل که حرکتی فعاالنه به سيييوی

میکشيييانيد .در اینجيا فقيدان چیزی را در

بیماری است و فرد ،خود مسئول تداوم آن

زندگی حس میکنیم که شيياید نسييبت به

اسييت ()Bernier, 2015: 36؛ البته در

آن آگاه نباشيييیم .در واژۀ نومیدی به زبان

1. Becoming a Self.

ف
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دانييمييارکييی ( )Fortvivlelseمييفييهييوم

آنتیکلیمياکوسيييی یعنی نومیيدی را تجربيه

دوپييارهبودن نهفتييه اسييييت ( Bernier,

خواهد کرد .اینک پرسيش مقدر ،پرسيش

 .)2015: 37بر این اسان ،نومیدی نتیجۀ

از نسيبت میان نومیدی و فردیت اسيت تا به

یک جنگ درونی اسييت میان دو چیز که

یاری آن بتوانیم فردیت رنج را در سيطوح

به هر دلیل به صييلح و وحدت نمیرسييد؛

مختلف اگزیستانسیل بررسی کنیم.

نومیيدی نتیجيۀ دو ارادۀ توأم اسييييت ،دو
ارادۀ بیاثر کيه یکی میخواهيد هميهچیز را
بيه چنيگ آورد و دیگری کيه میخواهيد
دسييت رد به سييینۀ همهچیز بزند .هر نوعی
از نومیيدی تنهيا بيا تيأميل بر و التفيات بيه
چیزی معکون آن عنصيييری از خود کيه
اکنون بيه دسيييت آميده اسيييت ،معنی پیيدا
مييیکيينييد ( .)SUD: 30بييا ایيين حييال،
نومیدی نه فقط یک عاطفه و احسييان که
یک حالت اگزیسيييتانسيييیل اسيييت (ایونز،
.)348 :1397
حياليت اگزیسيييتيانسيييیيل برای تحقق،
الزاماً تختيهبنيد آگاهی متيأمالنه و تفصيييیلی
از آن حياليت نیسيييت ،اميا آنچيه بيه «خود»
فردیت میبخشييد ،آگاهی از این حالت و
کیيفيیييت آگيياهی اوسييييت .این کیيفيی يتِ
آگاهی ،مواجهيههای متفياوت و متفردی را
برای هر «خودِ» سيييوژهمنيد میسييييازد .از
همین رهگيار ،این آگياهی متفرد ،موجيد
رنيجيی ميتيفيرد نيیيز خيواهييد بيود .فيرد در
تفردش ،بييه انحيياء مختلف ،رنج بنیييادین

 .1-2فردیت رنج :نیک و بد فردیت در
نسبت با نومیدی

فيردیييت در بسيييتير افيکييار کيییيرکيگيور،
مفهومی محوری اميا مسيييأليهخیز اسيييت.
کییرکگور در تميام کيار نویسييينيدگیاش
این خواسييت محوری را دنبال میکند که
فرد یيک «خود» بياشييييد؛ خودی کيه در
فردیيت و منحصيييربيهفردیاش قوام یيافتيه
بياشييييد ،ولی در عین حيال ،رابطيهاش بيا
دیگریِ انسييييانی و الهی را از یيياد نبرد.
فردیت ،ماحصيل تنها ایسيتادن فرد در برابر
خداسيت ،محصيول باهمنهاد عناصير هسيتی
او تا سييرحد اعالی آگاهی و عمل ،که او
را در رابطۀ مطلق با امرمطلق قوام بخشيييد.
در این سيييطح از تحلیييل ،فردیييت برای
کییرکگور نيه یيک رنجِ بنیيادین کيه یيک
تکلیف الهی اسييييت؛ اميا هميانطور کيه
گفتیم ،باهمنهاد (که ما هنوز عناصييرش را
برنشمردهایم) فرآیندی شکننده و پرچالش
و نومیييدی -بييه م ييابييه رنج بنیييادین خودِ
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موردنظرِ کییرکگور -همواره همراه آن

میتواند به اشييکالی چون تنهایی ،ناتوانی،

اسييت .هر سييطح از باهمنهاد ،نومیدیهای

فقدان تخیل و بهطور کلی ،از دسيت رفتن

مخصوص به خود دارد.

هر رابطيۀ ممکن جلوه کنيد ،و اینهيا روابط

فردیيت ،چنيانکيه در این مقياليه از آن

و عملکردهيایی هسيييتنيد کيه در سيييطوح

یياد میکنیم ،دانشواژهای کییرکگوری

بياهمنهيادی آنتیکلیمياکون جيایگياه خود

نیسيييت ،اميا میتوان مفياهیم مرتبط بيا این

را دارنيد .این قسيييم فردیيت ،در مقيابيل

واژه را بيا ،نيایی م يالزدنی در آثيار او پی

فردیتی اسيييت که آنتیکلیمياکون در پی

گرفيت .در کياربرد روزانيۀ واژه فردیيت،

آن اسييت .پس از این ،به سييراغ توصييیف

حييداق يل دو مييفييهييوم ميينييدرج اسييييت:

شرایط فردی میرویم که در بالی فراگیر،

منحصربهفرد بودن و جداافتادگی .اینک با

اسييیر رنجهای ناشييی از فردیت اسييت .ما

عطفنظر بيه اهمیيت منحصيييربيهفرد بودن

توصيييیف خود از وضيييعیييت این فرد و

نزد کییرکگور ،بيه مسيييئليۀ اصيييلی مقياليه

نومیييدیهييای پیش رویش را در ضيييمن

بييازميیگيردیيم ،یيعينيی فيردیييت رنيج در

معرفی عناصير اگزیسيتانسيیل باهمنهاد و به

عمومیت بال .در آن شيييرایط ،گویی آنچه

یاری آن توضیح خواهیم داد.

بييا آن دسييييت و پينيجييه نيرم ميیکينيیيم،
جداافتادگی و تنهایی است نه منحصربهفرد
بيودن .گيفيتيیيم کييه فيردیييت در ميفيهيوم
کییرکگوری« ،خود» شدنِ منحصربهفرد،

یهیاد و
یمن
یشبیاه
یاک
یالزده در کشی
یرد ب
 .3ف
یای
یهه
یدۀ رابط
یه برهمزنن
یاب
یه مث
یدی :بال ب
نومی
«خود»

مسيييتلزم خطر بنیييادین نومیييدی اسييييت.

فردی متوسيييطالحال با موقعیت اجتماعی،

همچنین بیيان کردیم کيه سيييوژه از جهيت

دارایی ،خانواده ،خوشيييیها و ماللتهای

رابطهمندیاش در شيرایط تنهایی ناشيی از

عييادی و روزميرهاش را در نيظير بيگيیيریيم؛

بال ،گرفتار چه مشييکالتی میتواند باشييد.

فردی کيه احوال و روزگيارش برای ميا و

اگر با تحلیلی آنتیکلیماکوسيی به رنج در

جيامعيهاش آشييينيا و پيایرفتنی اسييييت .او

موقعیييت جييداافتييادگی بنگریم ،همچنييان

گاشيتهای دارد؛ گاشيتهای که یا خود آن

باید در پی آن رنج اسياسيی ،یعنی نومیدی

را زیسيييتيه یيا در قياليب فرهنيگ و واقعیيات

بياشيييیم .فردیيت بيه م يابيه جيداافتيادگی،

فیزیکی و اجتماعی به او داده شيده اسيت.

ف
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او کم و بیش تصيييویری از خود دارد کيه

احسيان کند که از سياحت امرقدسيی دور

الاقيل برخی نقيا آن برای او مطلوب یيا

افتاده یا نمیتواند با آن ارتبا برقرار کند.

دسيتکم تعیینکننده و ضيروری اسيت .او

او بسته به موقعیتی که در مراحل گوناگونِ

بييا هيمييۀ بيیيم و اميیييدهييا ،تيوانيمينييدیهييا و

باهمنهاد دارد به شيکل متفاوتی بحرانهای

نياتوانیهيا ،تعهيدهيا و ارتبياطيات فردی و

ناشی از این جداافتادگی را درك میکند،

اجتمياعی ،فيارغ از میزان آگياهی از چنيد و

دچيار نومیيدیهيای متفياوتی میشيييود و

چونشييييان و فيارغ از میزان خودآگياهی

پاسيييخهای متفاوتی به آن میدهد .اما این

نسيييبيت بيه مياهیيت خویش در میيان این

سيييطوح و موقعیيتهيای متنياسيييب بيا آن

وضيييعیييت ،میزیييد و خود را بييا آنهييا

چیستند؟

میشييناسييد .وقتی یک بالی فراگیر از راه
میرسيييد ،چه ر میدهد؟ پیش از این به

 .1-3سطح اول :امرکرانمند و امرناکرانمند

طور کوتياه گفتیم کيه «رابطيه»هيای او بيا

تيوجييه ميفيهيوميی بييه سيييوژۀ رابيطييهمينييد و

جهيان در هم میریزد .بالی هميهگیر برای

عناصيييرش ،ما را به سيييطوحی از باهمنهاد

فرد، ،یر از خوف جان و سييالمتی ،تنهایی

میان عناصير بنیادین اگزیسيتانسيیل رهنمون

و جيداافتيادگی بيه همراه میآورد .طیف

شييد .این باهمنهادی ،بناسييت «خود» را در
1

وسيیعی از وقایع ،ممکن اسيت برای او ر

فرآینيدِ شييييدنش -چونيان یيک تکلیف -

دهيد .م الً او ممکن اسيييت فردِ در قرنطینيه

محقق کنيد .در وهليۀ نخسيييت« ،خود» آن

قرار گیرد یيا اینکيه مجبور بياشيييد بيا تبعيات

آگاهی است که با کمترین تالش ،به خود

قرنطینيه بر جيامعيه و اقتصييياد و وضيييعیيت

چونان باهمنهياد امرکرانمنيد و امرناکرانمنيد

روانیاش دسيت و پنجه نرم کند .او ممکن

آگاه است:

اسيت شيغلش را از دسيت بدهد یا از روابط

خود باهمنها ِد آگا ِه امرکرانمند و امرناکرانمند است
که خودش را به خودش ربط میدهد و کارخطیرش
این است که تبدیل شود به خودش» ( SUD:
.)29

عاطفی و اجتماعیاش دور بیفتد .او ممکن
اسيت خود را اسيیر دسيت سيرنوشيت ببیند یا
آنکه به حسييرت آنچه میتوانسييت در این
زمان انجام دهد ،بنشييیند .او ممکن اسييت
1. Task.

این آگاهی صييوری به دانایی نسييبت
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به دیگر عناصير سيطوح باالتر نیاز ندارد .به

امور بیرونی داده میشيود .در این شيرایط،

زعم آنتیکلیميياکون ،مييا تييا آنجييا کييه

سييازندۀ تمایز او از دیگران صييرفاً کیفیات

بياهمنهيادی از امرکرانمنيد و امرنياکرانمنيد

عارضييی برآمده از سييوی اجتماع اسييت.

بياشيييیم ،خودهيایی انضيييميامی هسيييتیم

وضعیت مقابل این امر ،تحقق امرناکرانمند

( .)SUD: 30شييدت تعارا این دو امر

اسيييت .آنتیکلیمياکون ،امرنياکرانمنيد را

وابسته به شدتِ انضمامیت ماست .ما به هر

چون امرتيام و تميام در نسيييبيت بيا محيدود

اندازه از در کنار هم آوردن این دو عنصير

بودن امرکرانمنيد میدانيد .در سيييياحيت

شيکسيت بخوریم ،به همان اندازه ،یا نسيخۀ

امرنياکرانمنيد« ،خود» بيه یياری تخیيل کردن

بيیهيویييت دیيگيران ميیشيييویيم یييا خيودی

میتوانيد در سيييه حیطيۀ احسيييان کردن،

مينيتيزع از هيمييه ( .)SUD: 31ایينيجييا،

دانسيييتن و اراده کردن از محيدودیيتهيای

دیالکتیک بین وضيييعیت اگزیسيييتانسيييیال

پيیيشداشيييتييۀ اميرکيرانيمينييد تيعيياليی جيویييد

فردی ما در میان جماعت اسيت و تصور ما

( .)SUD: 30-1او به این وسيیله ،این سيه

از وضيييع اگزیسيييتيانسيييیيل خودميان .جنبيۀ

عامل را از وضيييعیت متحقق زیسيييته فراتر

امرکرانمند و محدود ما در جنسيیت ،نژاد،

میبرد تيا دیگر منفعالنيه از بیرون دریيافيت

ظياهر ،تعيادل عياطفی ،اسيييتعيداد ،عالیق،

نشيييونيد .حيال ،بحران اینجياسيييت کيه فرد

توانمندیها و ضييعفهایمان و در نهایت،

میتواند چنان در این خیالورزی گم شود

فضييای فرهنگی و سييیاسييی و مانند آنها به

کيه جيامعيه را بيه کيل از یياد ببرد و بيه جيای

لحياظ انضيييميامی بروز میکند؛ اموری که

جامعه در خیاالت خودش جاب شييود .از

«خود» آنهييا را فعيياالنييه تعیین نمیکنييد،

جنبيۀ امرنياکرانمنيد ،بيایيد توجيه داشيييت کيه

بلکه آنها را تجربه میکند .در شرایط ،لبۀ

فرد در وهليۀ اول ،در تکياپویی ذهنی برای

عنصييير کرانمنيدی ،فرد خود را عضيييوی

فراروی از موقعیت کرانمندی اسييت .او با

بیهویيت در میيان گليه مییيابيد ( SUD:

نيادیيدهگرفتن واقعیيت کرانمنيدی یيا بيا بيه

)33-4؛ یعنی هميان جنبيهای کيه بيه یياری

تصيویر کشيیدن یک خود وسيعتیافته در

آن ،ميا از راههيای انتخيابی کيه از پیش بيه

خیيال و حرکيت بيه سيييوی تحقق آن ،از

فرد داده شيييده اسيييت ،پيایرش اجتمياعی

وضيييعیيت مياکور فرا میرود .در مقيابيل،

کسب میکنیم .درك چنین خودی توسط

کرانمندیِ فینفسيه نیز به معنای خصيیصيۀ

ف
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جسييمانی نیسييت ،بلکه به معنای درگیری

سييطح یکم را در رفتار او کشييف کنیم و

خود با موقعیتها و ذوب بودن در اجتماع

ببینیم که این موقعیت چه بایسيتههایی برای

است.

بياهمنهيادی کرانمنيد و نياکرانمنيد ایجياد

آنتیکلیماکون تصييریح میکند که

میکند .نباید فراموش کرد که این سيطح،

برای انضيييميامیبودن بيایيد هر دو عياميل را

سطح آگاهی و خیال است نه ساحت عمل

داشيت ( .)SUD: 30انضيمامیبودن یعنی

و در هر واقعیتی که برمیشيماریم ،در عین

«خود» نه یک انتزاع صييرف توسييط تخیل

ارتباطش با سيياحت عمل ،اکنون سيياحت

باشيييد ،و نه کسيييی باشيييد ذوبشيييده در

ذهينيی آن بيرای مييا اهيميیييت دارد .خيوف

جماعت مگر با تفاوتهایی عارضيی .خود

جيان ،آگياهی ميا از بيدن و فیزیيک بيدنی ميا

انضيييميامی ،تعيادل میخواهيد .مسيييأليه این

را برمیآشيييوبد .یکی از ابعاد امرکرانمند،

نیسييييت کيه فرد در این تعيادل (یيا عيدم

آگاهی از بدن اسيييت؛ بدنی دارای ابعاد و

تعادل) شيادمانه بزید ،بلکه مسيأله ،آگاهی

عناصير زیباییشيناختی ،جنسيیت و قدرت

از این تعيادل اسيييت .این درك ،مسيييتلزم

خياص .فرد در حياليت عيادی از بيدنش بيه

ادراك آزادی اسييييت؛ آزادیای کيه در

نحوی خيياص ،مطييابق بييا آنچييه عرف و

بسيييتر تخیيل برای فراروی از امرکرانمنيد

خواسييتههای اجتماعی میطلبد ،تصييوری

میسر میشود .اگر این درك محقق نباشد،

ميیسييييازد .او بيخيش اعيظيم ایين عيرف را

آن تعادل یک فریب اسييت .با درك خود

فعيياالنييه تعيیيیين نميیکنييد ،بلکييه بييهعنوان

بييه مي ييابييه بيياهيمنيهيياد اميرکيرانيمينييد و

پیشداده ،صييرفاً از آن آگاه اسييت؛ آن را

امرنياکرانمنيد ،آزادی معنيا مییيابيد و او بيه

پيایرفتيه و خود را بيا آن وفق میدهيد .این

سيطح باالترِ باهمنهادی برکشيیده میشيود

فضييا شييامل عالیق رفتاری ،سييلیقۀ لبان و

).(Bernier, 2015: 15

تفریحيات نیز هسييييت؛ شيييياميل آداب و

.1-1-3فرد بالزده در سطح اول :کشاکش در
سطح ذهن

اگير فيرد بيالزده و جييداافيتيياده را در نيظير
بگیریم ،خواهیم کوشييید عناصيير مرتبط با

رسييومی که او میل و عادت به انجامشييان
دارد ،خواه شيرکت در یک مراسيم جمعی
باشيييد ،خواه یک قرار ماهیانۀ دوسيييتانه یا
حتی دویدن صيييبحگاهی در پارك .پیش
از همه ،فرد خود را عضوی از یک اجتماع
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و تيابع قوانین یيک دوليت میدانيد .اینکيه

اجتماعی در بسيیاری از سيطوح یا کارکرد

فرد خود را با این دادگیها تنظیم میکند،

خود را بيه تميامی از دسييييت میدهنيد یيا

فرآیندی اسيييت که در پایینترین سيييطح

مجبور به تغییرِ شييکلی بدعتآمیز هسييتند.

آگاهی ر میدهد .از دیگر سيو ،فرد این

پیشدادههييای فرد تييا حييد قييابييل توجهی

پييیييشدادۀ ذهيينييی را مييیتييوانييد بييا قييوۀ

کيارآميدی خود را از دسيييت میدهنيد .او

خیيالپردازی تغییر دهيد .این خیيالپردازی،

دیگر نمیتوانيد خود را بيه آنهيا بسيييسيارد.

دامنههای متفاوتی میتواند داشيييته باشيييد.

اگير او ،خيود را بيرای گيریيز از ميوقيعيیييت

ممکن اسيت فرد در خیال خویش بخواهد

ناهنجار پیشدادهها به دسيت خیال سيسارد،

ملیتش را عوا کند ،یا شغلش را یا شکل

دچيار نوعی از نومیيدی خواهيد شييييد کيه

انيدامش را یيا پنیر صيييبحيانيهاش را .او در

نتیجۀ از دسييت رفتن امرکرانمند اسييت .او

خیال خود میتواند تا بینهایت از همهچیز

ارتبيا آگياهيانيهاش بيا زنيدگی روزمره را از

رهيا بياشييييد یيا هر کياری انجيام دهيد ،هر

دسييييت خواهيد داد .زنيدگی در خیيال،

کيياری ورای تعهييدات او بييه دولييت ،بييه

زنييدگيی آزادانييه نيخيواهييد بيود و او رنيج

اخالق جمعی ،به دیگران و به هر پیشدادۀ

زندگی در یک گریز مدام ،بدون رسييیدن

انتخابنشدهای.

به سييرمنزل مقصييود را تجربه خواهد کرد.

عيدم بياهمنهيادی ،آنجيا ر میدهيد

از سيييوی دیگر ،اگر او راه خیال را ببندد،

کيه ميا ،رق در یيک سيييوی بياهمنهيادی

خواهد کوشيييید تمام موقعیت پیشداده را

شيویم و از سيوی دیگر بازمانیم ،یا یکی از

بييا انيکييار بيحيران ميوجيود بيرای خيودش

دو عنصييير بياهمنهيادی بيه هر ترتیيب از

بازسازی کند؛ ولی تالش او برای بازسازی

دسيييترن ميا خيارج شيييود .فرد بالزده در

یکسيرۀ آن موقعیت ،به مانع جدی واقعیت

وهلۀ نخسيييت ،کنترلی بر اندامش نخواهد

جيدیيد اجتمياعی برمیخورد کيه بيا آنچيه او

داشييت .اندام او اسييیر نگرانی از بیماری و

بيدان خو کرده متفياوت اسييييت .بيه بیيان

مرگ اسييت .نمیتواند به بدن و ظاهرش،

دیگر ،او دچار نومیدی ناشيی از فقدان امر

آنگونه که همواره میرسييید ،رسييیدگی

ناکرانمند خواهد شيد .اگر فرد ،آگاه شيود

کنيد .عرفهيای اجتمياعی ،حفظ ظياهر و

کيه در عین جبر موقعیيت ،چيه پیشداده

رفيتييار ،حيتيی مينيياسييييک و قيراردادهييای

باشيييد ،چه نوپدید ،به یاری تخیل خویش
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میتواند راهی نو برای خودش بسيييازد که

ذهنی برای او میسييياخت .این دو عنصييير

پای از جهان نبریده باشيييد؛ به این ترتیب،

هنوز به سيطح عمل ،سيطحی که آزادی در

او وارد مرحلۀ بعد باهمنهادی خواهد شد.

آن بروز میکنيد ،نرسيييیيده بودنيد .برای

 .2-3سطح دوم :امرممکن و امرضروری

رسيیدن به سيطح عمل ،فرد باید مؤفق شيود
میان این دو عنصيير نیز رابطهای آگاهانه و

اگر در سييطح پیشييین« ،خود» یک آگاهیِ

تيعييادليی بيرقيرار کينييد .بييه تييأکيیييد آنيتيی-

صييرف بود که دیالکتیک میان عناصييرش

کلیمياکون ،بياهمنهياد بین امر کرانمنيد و

به انضيمامیت منجر میشيد ،در این سيطح،

ناکرانمند ،یک رابطه اسيت و رابطه هم در

«خود» هميان آزادی اسيييت و دیيالکتیيک

اینجيا هميان آزادی اسييييت .بيا آگياهی از

عناصيير این سييطح ،بناسييت آزادی فرد را

آزادی ،حسيييی از خود بودن بيه دسييييت

محقق کنيد .آنتیکلیمياکون موقعیيت را

ميیآیييد .آزادی از ميقيولييۀ کيرانيمينييدی و

چنین شرح میدهد:

ناکرانمندی نیسيت ،بلکه از مقولۀ امکانها

خود ،آزادی است ،اما آزادی جنبۀ دیالکتیکی
مقوالت امکان و ضرورت است  ...به بیان عمومی،
آگاهی -که خودآگاهی است -به نسبت خود تغییر
میپذیرد؛ هرچه آگاهی بیشتر ،خود ،بیشتر؛ هرچه
آگاهی بیشتر ،اراده بیشتر و خود ،بیشتر .کسی که
هیچ ارادهای ندارد ،یک خود نیست ،بلکه هرچه
ارادهاش بیش ،خودآگاهی او بیشتر» (.)SUD: 29

و اراده اسيييت؛ یعنی دو مقوليه و عنصييير

در این بخش ،بييه «خود» ،بييه م ييابيه
سوژه ،از آن جهت که مفهوم رابطه در آن
قوام مییابد ،التفات میشيود .سوژه (خود)
در سطح قبلی به درك رابطهاش با پیرامون
و با خود نایل آمد .او از یک سيو با جهان،
از طریق پیشدادههيای فیزیکی و اجتمياعی
و تياریخی مرتبط شيييد و از دیگر سيييو ،بيا
خویش در سييياحيت تخیيل کيه امکيانهيای

امکان و ضيرورت .هرچه اراده بیشيتر باشيد
«خود» ،نیرومندتر اسييت .اینک در سييطح
دوم« ،خود» بيا بیم و امیيدهيای عميل در
حیطيههيای رابطيه مواجيه اسيييت .مقوليۀ امر
امکانی در نسييبت با گارایی اسييت ،چون
نشيييانگر آزادی اسيييت .مفهوم گارایی،
هميان ادراك ميا از زميانمنيدی مياسييييت؛
ادراك آنيچييه ميیکينيیيم یييا نيميیکينيیيم در
بسيييتری از زميان سيييياختيه میشيييود ،اثر
میگياارد و سيييرانجيام نيابود میشيييود.
آزادی ،این امکيان را بيه یياری تخیيل مهیيا
میکند .به نسبت امرناکرانمند که میتواند
یکسييره مقولهای معطوف به بیرون باشييد،
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این مقوليهای درونیتر اسييييت .آزادی در

اسيييت کيه هسيييتیم و خودی اسيييت کيه

عيیين حييال در گيفيتيگيو بييا فيرادادههييا و

میخواهیم باشيیم .گاشيته ،چه بخواهیم و

واقعیتهای متحقق اسييت ،با محدودیت-

چه نخواهیم ،سيازندۀ بخشيی از ماسيت .از

هيایی کيه نبيایيد یيا نمیتوان کوشيييیيد کيه بر

دیگر سيييو ،ميا همواره نگران آینيدهایم تيا

آنهيا فيائق آميد ( .)SUD: 36این هميان

آنجا که شييياید نخواهیم هیچ پیشيييامدی،

ضرورت است :محدودیت ناشی از شرایط

آینيدۀ ميا را دسيييتخوش تغییر کنيد« .خود»

گياشيييتيه و حيال .این امکيان اسييييت کيه

هميان مسيييیر ارتبيا دادن این دو سيييو بيه

ضيرورت را اسيتعال میبخشيد .امرضيروری،

همدیگر اسييت .این ارتبا در بسييتر زمان

خودِ واقعی و متحقق اسيييت کيه بيه یياری

ر میدهد و نشييان میدهد ما در بسييتری

امکان عمالً به سوی آینده فرا میرود .اگر

از زميان پيدیيد آميدهایم و حوادث زميانی ميا

امکيان از یياد رود ،فرد بيه دام تقيدیرگرایی

را شيکل میدهند ،شيکل دادنی که همواره

میافتيد و اگر ضيييرورت گم شيييود ،فرد

در کشياکش ارادۀ امکانی ما و ضيرورت-

دچييار امکييان منتزع 1یييا امکييان صيييرف

های درونی و بیرونی ما گرفتار اسيييت .در

میشيود؛ یعنی دچار انتخابهایی مداوم و

این لحظيه ،بيا وقوع بياهمنهيادی میيان امر

بیسيرانجام که به واقعیت عملی زندگی او

ممکن و ضيروری ،چنین نگرشيی ،ما را به

نظر ندارد.

درك گييارایيی خيود رهينيميون ميیکينييد

برتری بياهمنهيادی ضيييروری-ممکن
نسيييبيت بيه نياکرانمنيد-کرانمنيد ،آگياهی
بیشترش از «خودِ» فارغ از جهان و جماعت
اسييييت ،آگيياهيیای کييه فيقيط از سييينيخ
امرتخیلی نیسييييت .فرد در این موقعیيت،
حس قویتری از تمليک زنيدگی خویش
دارد .مشيييکيل پیشِ رو ،مشيييکيل نیيازهيا و
خواسييتههای متناقض عناصيير ضييرورت و
امکيان اسييييت .این تعيارا میيان خودی
1. abstract possibility.

).(Bernier, 2015: 17
 .1-2-3فرد بالزده در سطح دوم باهم-
نهاد :ساحت فیلیت و عمل

این سيطح ،از سيطح آگاهی فراتر رفته و به
سييطح عمل رسييیده اسييت .فرد جداافتاده
اگرچيه بيه درك معنيای آزادی رسيييیيده
اسييت اما باید دسييت به عمل در شييرایطی
پرمضيیقه بزند .او تا سيرحد خودآگاهی از
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خویش و جهان میتواند اراده کند .نیروی

جایگزین کند ،یا شيييغلی تازه ،مناسيييب با

ارادۀ او تيا آنجيایی قوی اسيييت کيه درك

شييرایط دشييوار فعلی برای خودش فراهم

کينييد وضيييعيیييت ميتيحيقيقيش را بييه یيياری

کنيد .فرد ممکن اسيييت بيه یياری خالقیتش

امکييانهييایی کييه آزادی فراهم میآورد،

فرصييتهای جدیدی برای خود تهیه کند،

میتوانيد تغییر دهيد و پیش برد .موقعیيت

یيا آنکيه تصيييمیم بگیرد خود را وقف رفع

محقق فرد ،نه فقط زندگی روزمرۀ پیشييین

مشکل بالی همهگیر تا حد امکان سازد.

او بلکييه وضيييعیييت بغرنج بالی همييهگیر

بييا ایين حييال ،دو بيحيران مينيتيهيی بييه

اسيييت .او مجبور بيه مراقبيت از خویش و

نومیيدی او را تهيدیيد میکنيد .اگر بيه هر

پیروی از قوانین سيختگیرانهای اسيت که

دلیيل او امکيانهيای پیشِ رو را نتوانيد بیيابيد

چهبسيا روز به روز سيختتر شيود و او را از

یييا آنهييا را کييافی و عملی نبینييد ،بييه دام

رونييد عييادی زنييدگيیاش بييه شييييکيليی

ضيييرورت خواهد افتاد .نومیدی ناشيييی از

خسيييارتبيار و حتی برگشيييتنياپيایر جيدا

فقدان امکان ،او را به یک پایرندۀ صيرف

کند .فرد ممکن اسيت شيغلش را به سيبب

تقدیر ،به یک هضيمشيده در ضيرورت بدل

شييرایط بد اقتصييادی در اوضيياع بالزده از

خواهيد سييياخيت .سيييختی شيييرایط بالی

دست بدهد .رفت و آمد او با محدودیت-

فراگیر ،احتميال بروز این بحران را فزونی

هييایی طيياقييتفرسييييا همراه خواهييد بود.

خواهيد بخشيييیيد ،چيه اینکيه بالیی بيا این

مالقاتهای دوسييتانه یا مسييافرت یا حتی

وسيعت بیش از هر چیز از بعد عاطفی ،فرد

یک قدم زدن سيياده اگر یکسييره ناممکن

را تحت فشيييار میگاارد و توان پیشيييبرد

نباشيد ،با انبوهی از ضيروریات روبروسيت.

باهمنهاد را از او میسييتاند .از دیگر سييو،

ضيييرورت ،گریزناپایر مینماید اما نیروی

فرد ممکن اسيييت چنيان ،رق در یيافتن و

آزادی از باهمنهاد پیشييین به دسييت آمده

اجرایی کردن امکيانهيا شيييود کيه عمالً

اسييييت .فرد بيا رجوع بيه واقعیيات موجود

دسيييت بيه کيارهيای بیهوده و بیمعنی بزنيد.

میتوانيد دسييييت بيه انتخيابهيایی بزنيد؛

نومیدی از سير امکانِ انتزاعی این چنین فرا

انتخيابهيایی کيه از دل امکيانهيا بيه دسيييت

میرسد .برای م ال ،فرد ممکن است بدون

آمدهاند .فرد ممکن اسييت بکوشييد روابط

توجه به ضيرورتها مدام بخواهد موقعیت

اجييتييميياعييیاش را بييا روشهييای دیييگيير

شيييغلی یيا اجتمياعی خود را بيه نحوی نو یيا
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کهنيه بيازسييييازی کنيد و بيه بیاثر بودن

امرضييروری و امرامکانی اسييت .امرگارا

تالشهيایش اهمیيت نيدهيد .ممکن اسيييت

شيييياميل درك تفصيييیلی خود در جهيان،

فرد چنان خودش را وقف سيييرگرمیهای

گاشييته ،ارتبا با دیگری و انتخاب نحوۀ

متعيدد کنيد کيه عمالً انتخيابهيایش هیچ

ارتبا با دیگری است .در این میان ،عنصر

ربطی به شيرایط پیش آمده نداشيته باشيند.

ابدی ما همان عنصير بیتغییر ما در رابطه با

او در هر دو وضيييعیييت بييایييد بييه درك

پيویييایيی گييارایيی اسييييت ( Bernier,

گيارایی خود نيایيل آیيد تيا بتوانيد از این

 .)2015: 17-18در ایيين مييرحييلييه،

ميرحيلييه نيیيز عيبيور کينييد؛ یيعينيی درك ایين

خودآگياهی هميان آگياهی از خودِ دارای

واقعیيت کيه آنچيه میکنيد در بسيييتر زميان

جنبيۀ ابدی اسيييت .این در سيييطوح پایینی

ر میدهد و او نیز در همین بستر در حال

خودآگياهی نبود؛ زیرا در سيييطوح پيایینی

سييسری کردن مهلت خویش اسييت؛ یعنی

آگيياهی ،درك آزادی بييه معنييای درك

عاملی محدودکننده که هم فرصيتهای او

ابدیت نیسيييت .از آنجا که ماحصيييل باهم

را میفرساید هم ضرورتهای او را.

نهيياد پیشيييین ،مييا را بييه درك گييارایی

 .3-3سطح سوم :امر ابدی و امر گذرا

رهنمون شيد ،نخسيت امرگارا را توضيیح
خواهیم داد تيا بتوانیم مفهوم امر ابيدی را

وقتی «خود» را در زمييانمنييدیاش درك

در جييایگيياه مهيم و نجيياتبخشيييش نزد

کردیم ،آخرین مرحليۀ بياهمنهيادی عیيان

کییرکگور درك کنیم.

میشيييود :بياهمنهياد بین امر ابيدی و امر

در بياب امرگيارا و زميانمنيد ،آنتی-

گيارا .میيان گيارایی و زميانمنيدی ،نسيييبتی

کيليیيميياکيون ميفيهيوميی پيیيچيیييده را ميطيرح

وثیق برقرار اسييت .آنتیکلیماکون تأکید

میکنيد .ميا نخسييييت ردّ این مفهوم را در

میکنيد کيه گيارایی ميا بيه منزليۀ تقلیيل ميا بيه

رسييالۀ «مفهوم دلشييوره» از کییرکگور با

اشيیاء نیسيت تا تمام سياختار و جریان زمان

امضای هافنیون ویگیلیون پی میگیریم.

بر ميا یکسيييان بگيارد ،برعکس ،امر گيارا

ویگیلون یيا هميان کییرکگور در «مفهوم

مسييتلزم تغییر وجود خود اسييت .امر گارا

دلشيوره» زمان و امر ابدی را چونان اموری

اشييياره بيه وجودی اینجهيانی دارد کيه در

اوليیييه و پيیيشنيهيياده تيليقيی ميیکينييد .او

پيیيونييد بييا اميرکيرانيمينييد و نيياکيرانيمينييد و

میکوشييييد امرگيارا را بيا عنوان «مقوليۀ

ف
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گياار» معرفی کنيد ( )CA: 81کيه برای

مفهومی چنييدالیييه اسييييت .شييييارحييان،

توضيیح دلشيورۀ اگزیسيتانسيیال ضيروری

صيييورتبنيدیهيای متعيددی از امر ابيدی

اسيييت .تحقق گيارایی تنهيا بيه اعتبيار پویيا

ارائيه کردهانيد .م الً مياالنشيييوك میگویيد:

بودنش ممکن اسيييت .مقوليۀ گيارایی بياید

امر ابيدی امرکياميل و تغییرنياپيایری اسيييت

بتوانيد توضيييیح دهيد کيه چگونيه ثبوت

کيه بيا امرگيارا پیونيد یيافتيه و «،يایيت» خود

گاشييته ،الزاماً آینده را تعین نمیبخشييد و

را نمييایييان میکنييد ( Malantschuk,

امکان همیشيه هسيت .نزد ویگیلون ،زمان

 .)2003: 18آنتیکلیمياکون صيييراحتياً
2

و گارایی یکی نیسيت .زمان سيیالن مداوم

امر ابيدی را «تيداوم بنیيادی گيارای خود»

اسيت و همواره در تغییر؛ شيدنِ تمام اسيت

( )SUD: 105میداند .این تداومِ گارا،

که تمایز را محو میکند؛ نوعی«پیشيييروی

مسيييتلزم آگاهی خاصيييی از خود اسيييت؛

بیپيایيان »1اسييييت ( .)CA: 85-7گيارا

بدینصورت که امر ابدی ،آگاهی خود از

بودن ،زمانی اسييت با سيياختار گارا ،زمان

هسيتی گارا در تمامیتش اسيت؛ یعنی یک

تقسيیمشيده به گاشيته و حال و آینده .این

"خود" تميام و یکسيارچيه و متحيد کيه در

تميایز مربو بيه گيارایی از درون زميان

عین گيارایی ،معنيایی واحيد را در طول

شکل نمیگیرد ،یعنی از یک روندِ «شدن»

زنيدگی دسيييتنخورده حفظ میکنيد .در

صيييرف ،بلکيه منشيييأ خيارجی دارد و این

اینجا نوعی بالقوگی در نهاد «خود» هسيت

هميان امر ابيدی اسيييت .در تميان آن دو،

که میخواهد بالفعل شيود .از طرف دیگر،

شيييدنِ زمان ،آرام میشيييود و تمایز گارا

نبيایيد فقط بيه جنبيۀ گيارای امر ابيدی توجيه

بيارز .برای درك اهمیيت این پیونيد الزم

کرد .بيایسييييت امر ابيدی را نيه فقط یيک

اسيييت به سيييراغ مفهوم امر ابدی برویم و

امربيالقوه کيه یيک عنصييير «خود» دیيد .بيه

ببینیم کيه چگونيه از امری ایسيييتيا بيه امری

زعم آنتیکلیمياکون ،اگر هیچ چیزِ ابيدی

پویا بدل میشود.

در فرد نبود ،چیزی بيه نيام افسيييردگی و

ميفيهيوم کيییيرکيگيوری امير ابييدی

نياامیيدی (بيه خياطر فقيدان یيا بياهمنهياد

پیچیده اسييت؛ مفهومی که در یک شييبکۀ

نامناسيب آن) معنا نداشيت (.)SUD: 21

1. infinite succession.

2. Essential Temporal Continuity of
The Self.
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این نشيييانيهای از یيک عنصييير متحقق در

ميا در رابطيه بيا خيدایی هسيييتیم کيه ميا را

آدمی اسيت .بیماری تا سيرحد مرگ پایان

برقرار سييياخته اسيييت .لاا کییرکگور در

نمیپييایرد ،چون مييا در خود بييه لحيياظ

کيارهيای عشيييق امر ابيدی را بزرگترین

انيتيوليوژیييک چيیيزی ابييدی داریيم .گيياهيی

تکلیفی میدانيد کيه بر دوش انسيييان نهياده

اشيارۀ او به امر ابدی ناظر به نامیرایی اسيت

شييييده اسييييت ) .(WL: 252بيرنيیير،

کيه آن را بيا ارجياع بيا مفهوم سيييقراطی

جمعبنييدی خود از مفهوم ابييدی را چنین

نيامیرایی نشييييان میدهيد (.)SUD: 20

خالصييييه میکنيد :توصيييیف انتولوژیيک

آنتیکلیماکون دسيتیابی به امر ابدی را از

خود؛ دسيتاورد خود در قامت تداوم گارا

جييانييب خييدا ميميکين ميیدانييد ( SUD:

در نسيبت با آینده و گاشيته و تعالی آن و

)105؛ یعنی رابطيه بيا خيدا ،قوامبخش آن

وحدتبخشييی معنادار آن در حال؛ درك

اسييت و خداسييت که بسييتر ابدی هسييتی

آن به م ابه ،ایت خود -در رابطه و نسيبت

مياسيييت .کییرکگور در یيادداشيييتهيای

میيان تداوم گارا و امر ابدی خارجی (م ال

روزانهاش ) (JP I: 68تأکید میکند که

خدا) -و سيرانجام کوشيش برای رسيیدن به

ميا از جهيت امر ابيدی ،بيه خيدا و از جهيت

آن ،چييونييان تييکييلييیييف (Bernier,

امرگيارا ،بيه حیوان شيييبیهیم .این یعنی امر

).2015: 23

ابيدی چیزی بیش از وحيدت در گيارایی

تعریف امر ابيدی بيا آینيده از طریق

اسيييت و امر ابدی خصيييیصيييۀ انتولوژیک

لحظيۀ اکنون ر میدهيد .ابيدیيت بيه لحياظ

خود اسيييت .ميا ا،ليب امر ابيدی را ایسيييتيا

ابدیتش امر ابدی اسيت ،ولی در بسيتر زمان

میبینیم ولی اینجيا بيا امری پویيا روبروییم.

ميیشيييود امير ميميکين ،یيعينيی در آیينييده

گویی امر ابدی الزاماً وحدتبخش هسيتیِ

( .)WL: 249در ميجيميوع ،بيرای فيردی

گارا -به صيييورت چیزی ثابت -نیسيييت،

که در وضيعیت اگزیسيتانسيیل قرار دارد امر

بلکيه وحيدت گيارا ،دسيييتياورد فعياالنيۀ

ابدی آینده اسيييت و آینده ،امکان؛ امکان

«خود» اسيييت .بياهمنهياد میيان امر ابيدی و

در لحظيه جيای دارد .در این موقعیيت ،فرد

گيارا در نهيایيت نيه فقط دسييييتیيافتن بيه

در لحظهای قرار دارد که نه توسيييط آینده

چیزی بلکيه متعهيدشيييدن بيه چیزی بیرونی

متعین شيييده و نيه توسيييط گياشيييتيه ،بلکيه

یعنی خداسيت .امر ابدی نشيان میدهد که

خصييلت امکانی آن فعال اسييت .در جایی

ف
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دیگر ،او گاشييته را امر «واقعبوده »1نامیده

خودِ گارا در ارتبا با خدای ابدی است،

( ،)WL: 249ولييی ایيينييجييا آنييتييی-

بيا ظرفیيت زنيدگی پس از مرگ .معنيای

کلیمياکون ،واقعبودگی را وحيدت امکيان

زندگی تنها در یکسارچگی بخشيیدن به آن

و ضيرورت میداند ( .)SUD: 36لحظه،

نیسيييت ،به ایسيييتادن در برابر چیزی ورای

مخلو امر واقعبوده و امر امکانی اسيت و

گيارایی ،یعنی خيدا اسيييت (Bernier,

در واقع یک حالت گاار اسيت .با حضيور

).2015: 28

امر ابييدی در زمييان ،زمييان -صيييیرورت
محض -سيييياختيار و معنيا مییيابيد و جمع
معنادار امر ضييروری و امر ممکن را میسيير
میکنيد .گيارایی زميان ،زیسيييتيۀ یيک فرد
اسييت که جنبۀ ابدی دارد یا تاریخ اوسييت
به م ابه سياختار معنایش .باهمنهاد امر ابدی
و زمان در لحظه یا آن ر میدهد و لحظه
در گيارایی جيای دارد .رابطيۀ امر ابيدی و
زمان بر باهمنهاد امر ابدی و امرگارا تقدم
دارد .اولی وضيعیتی اولیه و دادهشيده اسيت
که لحظه را ممکن میکند .دومی شرایطی
اسيييت که خود در لحظه آنگونه هسيييتی
دارد .تميان میيان امرگيارا و امر ابيدی ،در
آگياهی ر میدهيد؛ زیرا بياهمنهياد میيان
امر ابيدی و امر گيارا ،شييياميل آگياهی از
ابيدیيت فرد و گيارایی فرد اسييييت .این
آگياهی موجيب میشيييود ،فرد زنيدگیاش
را بيه م يابيه یيک کيل ببینيد ،یيک تيداوم
گيارا .این بياهمنهياد در قيدم بعيدی ،دیيدن
1. Actual.

 .1-3-3فرد بالزده در سطح سوم:
کشاکش برای پذیرش ایستادن در برابر خدا

نومیدی ،موقعیت شييکسييت در تعادل میان
عناصير متضياد نهاد آدمی اسيت .در واقع،
بيه صيييرف رونيد خود شيييدن اسيييت کيه
نومیيدی احتميال تحقق دارد .لياا ،نومیيدی
بحران معنيا و عيدم یکسيارچگی در زنيدگی
اسيييت و ریشيييه در گيارایی ميا دارد کيه
هيویييت مييا را پيياره پيياره ميیکين يد .اگير
امرگارا ،محل امکانهاسيت ولی امر ابدی
را در خود کم دارد ،پس بيه درسيييتی در
برابر خدا نمیتوانیم ایسييتاد ،در برابر اویی
که توان اسيتوار کردن خود انسيانی را دارد
( .)SUD: 16فيرد بيالزده و جييداافيتيياده
حتی اگر به درك گارایی خود نیز رسیده
بياشيييد ،همچنيان برای اینکيه بتوانيد همواره
باب امکان را در بسيييتر ضيييرورت باز نگه
دارد ،یعنی حتی در دشيييوارترین موقعیيت
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آن ،و برای اینکييه این امکييان را همواره

 .)363نومیدی اول به نوعی شيييکسيييت و

ذیل تعهد شورمندانۀ خود شدن نگاه دارد،

عقبگرد کامل از تمام مسيیر اسيت ،همراه

محتاج اسيييت که به حضيييور امر ابدی در

با سرزنش آگاهانۀ خویش .فرد خودش را

لحظيهای از لحظيات امرگيارا بياور داشيييتيه

بيه خياطر نياتوانی از تعریف شييييدن بيا هر

بياشيييد .فرد بالزده و جيداافتياده همواره در

چيیيزی جيز اميرضيييروری و اميرکيرانيمينييد،

بیم و امیدِ نگه داشيتن امکانهایی اسيت که

سييرزنش میکند .فرد خودش را سييرزنش

زنييدگيی او را بييه سيييطيح یيکيسييارچيگيی

میکند که چرا نمیتواند از دشييواریها و

معنيابخش میرسييييانيد .او در موقعیيت بال

ضيييرورتهييای زنييدگی در بالی فراگیر

چنان اسيیر ضيرورتهای سيهمگین اسيت

بگریزد .خود را مالميت میکنيد کيه چرا

که جز با ایسيييتادن در برابر امرمطلق ابدی

نمیتوانيد چیزی بياشييييد جز آنچيه بيه او

(یعنی خداوند) نمیتواند امید داشيته باشيد

تحمیل شده است.

کييه چنييان خودی شيييود کييه امر ابييدی
میخواهد.

در مقيابيل ،بيه زعم آنتیکلیمياکون،
نومیيدیِ نياشيييی از تمرد هرگز انضيييميامی

اکينيون تصيييور کينيیيم کييه او بييه هير

نمیشيييود ،چون خود-ارتبياطیِ 1او تنهيا بيا

صورت از این خود شدن باز بماند؛ در این

یک برسيياختۀ خیالی در تمان اسييت و پا

صيييورت دو نوع نومیدی ممکن اسيييت به

در جایی از امکانها ندارد .اینکه میکوشد

سييراغ او بیاید :نومیدی ناشييی از ضييعف و

اربياب زنيدگی خویش شيييود در حقیقيت

ناکامی و نومیدی ناشی از تمرد و آفرینش

«اربييابی بر هیچ» اسييييت ،زیرا آن چیزی

نوعی خود جيدیيد (ایونز .)351 :1397 ،در

نیست جز برسازهای از خیاالت (SUD:

وضيييعیت نخسيييت ،فرد خود را در فرایند

) .69در اینجيا تصيييور فرد از امر ابيدی،

خود شيييدن منفعيل و نياتوان مییيابيد .حيال

ناقص و ناکارآمد اسييت .برای او امر ابدی

آنکيه نومیيدی متمردانيه یيک نومیيدی فعيال

فقط یک امرمنفی اسيت ،چیزی اسيت که

اسييت .فرد میخواهد که خودی بسييازد نه

او نیسيييت ،چیزی اسيييت که او را فقط به

از آن دسيييت کيه امر ابيدی میطلبيد ،بلکيه

سييياحيت مبيارزهطلبی میکشيييانيد .او بياور

آنچنييان کييه خود اراده میکنييد (همييان:

ندارد که هم ابدی است و هم گارا .با این

1. self-relation.
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انکيار اسيييت کيه میخواهيد اربياب زنيدگی

نقد و بررسی نهایی

خویش شيييود .خود ،همچنيان خود را در

تا اینجا سيييیر دیالکتیکی «خود شيييدن» از

نسييبت با جهان تعریف میکند و امر ابدی
را چونان ظرفیتی منتزع از جهان ،م ل یک
امرنياگيارا ،تصيييور میکنيد .او نمیخواهيد
چیزی او را یياری دهيد –چنيانکيه امر ابيدی
در معنيای حقیقیاش یياریکننيده اسيييت.-
این وضيييعیيت وقتی اتفياق میافتيد کيه فرد
نمیتواند ضييعف یا امر دنیوی یا امر ابدی
را بيه تميامی کنيار بزنيد و در حياليت میيانيه،
م ل پرومتئون ،اسيیر اسيت (.)SUD: 70
او ترجیيح میدهييد بييا هميیين خودی کييه
هسيييت درگیر بياشيييد تيا از خيداونيد طليب
یاری کند ) .(Bernier, 2015: 49فرد
بالزده ترجیح میدهيد ميدام در تکياپوی
نومیيدانيه برای یيافتن امکيانهيایی بياشيييد کيه
رو بيه امر ابيدی بیتوجيه اسييييت .او تميام
تالش خودش را معطوف بيه این میکنيد
کيه خودش بيه هر قیميت بيه ضيييرورتهيا و
کرانمندیهای شييرایط بال ،لبه کند ،اما با
این کيار همچنيان بيه جيداافتيادگی خویش
دامن میزند؛ زیرا سوژه در رابطهمندیاش
نبيایيد یيک نوع رابطيه را از یياد ببرد و آن
رابطيه بيا خيداسييييت ،رابطيه بيا امر ابيدی.
فراموشيييی این رابطيه در نهيایيت فرد را از
رنج و نومیدی جداافتادگی رها میکند.

منظر آنتیکلیمياکون را شيييرح دادیم و
ضيمن آن احتماالتی چند را برشيمردیم که
در آن فرد درگیر یيک بالی فراگیر ،دچيار
هر شکلی از نومیدیهای پیشبینیشده در
طيرح آنيتيیکيليیيميياکيون ميیشيييود .اکينيون
الزم اسيت با نگاهی اسيتنتاجی ابتدا نگاهی
بهاصيطالح از چشيم پرنده به وضيعیت فرد
بييالزده در کشيييياکييش دیييالييکييتييیييکييی
آنتیکلیمياکوسيييی بیيانيدازیم و سيييسس بيه
برخی جنبيههيای تياریيکتر این طرح نظر
افکنیم .در نهيایت خواهیم کوشيييیيد به این
پيرسييييش نيهييایيی پيياسييييخ دهيیيم کييه
آنيتيیکيليیيميياکيونِ کيییيرکيگيور بيرای فيرد
بالزده در یيک بالی فراگیر چيه دارد کيه
بگوید.
در گام نخسييت باید مسييألۀ محوری
آنتیکلیماکون را در یک عبارت یادآور
شييویم :خود شييدن .تفسييیر ما از این خود
شيييدن مطيابق آنچه دیدیم ،آن اسيييت که
خود شييدن از جهتی نوعی فردیت اسييت.
انسييانی که در سييیر دیالکتیکی برای خود
شدن پیش میرود «منحصربهفرد» میشود؛
وی نييه فردی حييلشييييده در عييادات و
قالبهای کورکورانۀ اجتماعی اسييت و نه
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خود را در خیياالتش گم کرده و نيه خود

فردیيتیيافتيۀ اصيييیيل اسيييت .اینيک معيانی

را در مقيابيل جبر روزگيار بياختيه و از هميه

مختلف تنهيایی را بر مبنيای طرحميان و بيا

ميهيمتير ،بييهتينيهييایيی و بييه شيييکيليی کيياميالً

نظر به وضيعیت بالی فراگیر برمیشيماریم

فردیتیافته در پیشيييگاه خداوند ایسيييتاده

و تبعيات هر یيک را برای طرحميان بيازگو

اسيييت .در واقع جمع تميام آن حياالتی کيه

میکنیم و خواهیم دیيد آنتیکلیمياکون

گفتیم ،همین ایسيتادن در پیشيگاه خداسيت.

کدام را راهحل بحران نومیدی -و سيييسس

پيس ميیتيوان در ایينيجييا از نيوعيی فيردیييت

رنج در هر شکل آن -میداند.

صييحبت کرد که عمیقاً تختهبند رابطۀ فرد
با خداوند است.

نخسيييتین شيييکل تنهایی و فردیت به
هنگيام عمومیيت یيک بال« ،تنهيایی ذهنی»

در تيقيریير کيییيرکيگيور ،انسييييان در

اسييت .چنین فرد تنهایی، ،رق در خیاالت

نهایت قرار است با خدا «تنها» باشد .اما آیا

و خاطرات و حسييرتهای خویش اسييت.

این یگانه معنای تنهایی آدمی است؟ ما در

انزوای او عبيارت از جيدایی آگياهی او از

اینجيا برای تبیین تقریر آنتیکلیمياکوسيييیِ

جيهييانيش اسييييت ،یيعينيی در تينيهييایيی رنيج

کيییيرکيگيور از ميفيهيوم «فيردیييت» ميفيهيوم

کشيييیيدن .طبیعتياً در موقعیت بالی فراگیر،

«تنهيایی» را نیز مراد کردهایم .در واقع از

انگیزۀ افراد برای این کيار بیشيييتر اسيييت؛

واژۀ فردیيت سيييویيههيای مختلفی قيابيل

چون بال تميام عرصيييۀ واقعیت را فراگرفته

برداشيت اسيت که نمایانگر وجوه بنیادین

اسيييت .این شيييکيل از تنهيایی در حقیقيت

طرح آنتیکلیميياکون اسييييت .در طرح

یکی از وضييعیتهای ممکن شييکسييت در

پیشيينهادی ما «تنهایی» یکی از سييویههای

باهمنهاد سطح اول است .در این وضعیت،

فردیت اسيت که در معنای منفی آن بر اثر

فيرد بييه ورطييۀ اميرنيياميتينيياهيی ميیافيتييد.

شيکسيت در باهمنهاد در هر یک از سيطوح

امرنيامتنياهی این خصيييليت را در خود دارد

ایجياد میشيييود .بيا گيار موفق از هر سيييه

که فرد را به انتزاع از هر ادراك از واقعیت

سيييطح ،مياهیييت فردیيت یيا تنهييایی فرد

عملی دچيار کنيد .این تنهيایی ،تنهيایی فرد

دگرگون میشيييود و در نهيایيت بيه معنيای

اسيت در ذهن او .خیالی فردیتیافته دارد،

دلخيواه آنتيیکليیيميياکون میرسييييد کييه

ولی بیالتفيات بيه امرمتنياهی اسييييت .در

منحصيييربيهفرد بودن در برابر خيدا و خود

ارتبيا بيا این نوع تنهيایی ولی نيه لزومياً عین

ف
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آن ،نوع دیگری از تنهيایی ،تنهيا ميانيدن بيه

اگر خود شيدن نوعی فردیت یافتن -

معنای مألوف کلمه است که در آن تنهایی

و تبعاً نوعی تنهایی -اسييت ،دیدیم که در

نمودی تنييانی دارد و در قييالييب انزوا یييا

سيطح سيوم دیالکتیک ،میتوان بهگونهای

دسيتشيسيتن از عمل خود را بروز میدهد.

خود شيدن را جسيت (،یر از در برابر خدا

در این وضيييعیيت ،پنياه فرد بالزده ،ذهنش

ایسييتادن) .کسييی هم که میکوشييد بدون

نیسيت ،بلکه کنارهجویی و تسيلیم شيدنش،

حضيور امر ابدی ،خودش باشيد به درسيتی

دفياع او از خود اسيييت .در شيييرایط بالی

تنهاسيت .او با خودش تنهاسيت بیآنکه در

فراگیر ،انفعيال یيا دوری گزیيدن از مردم

حضيور خدایی باشيد که در انتظار اوسيت.

برای پرهیز از برخورد بيا تکيانيههيای بال،

او در برابر تميام ابعياد اگزیسيييتيانسيييش بيا

امری اسيت شيایع .این دو واکنش از جهتی

خودش تنها مانده اسيت .این مورد را ما در

طبیعی و بر اسيييان ،ریزۀ بقا قابل درکند،

نومیدیهای از سير ضيعف و تمرد دیدیم.

اميا در هر حيال نوعی تنهيایی اسيييت کيه ميا

ایين تينيهييایيی نيوعيی کيوشيييش بييه سيييوی

آن را در قياليبهيای انواع نومیيدی سيييطح

ناکجاسيت؛ ناکجاسيت چون مقصيدی که

دوم دیالکتیکمان بازشيناسيی کردهایم .1این

برای انسيييان منظور شيييده اسيييت را دنبال

تنهایی بر اثر افتادن در ورطۀ امرضيييروری

نمیکنيد .انسيييان بالزدهای که به این نقطيه

ر میدهد .تأثیر شييرایط محیطی موجب

میرسييد تمام نیروهای امکان و ضييرورت

انزوای فرد میشيود .انزوایی که امکانی را

را در خود بازشيناخته ،هم فشيار بیرونی بال

پيیيش روی خيود نيميیبيیينييد .اميکييان عيميليی

را درمییابد هم توان جنگیدن با آن را ،اما

کنش در زنيدگی فردی و اجتمياعی یيک

بيه حضيييور امر ابيدی در درونش یيا بياور

تنهایی تنانی را رقم میزند.

ندارد یا نمیتواند آن را احسيياسييش کند.

 .1پیش از این دیدیم که نومیدی اشکال متنوعتری

ارتبا

دارد که از قضا میتواند با این نوع تنهاییهای

معانی مختلف واژۀ تنهایی را در نسبت با نومیدی-

عرفی همراه نباشد ،بلکه حتی فرد زندگی شاد و

های

آنتیکلیماکون

اجتماعی را تجربه کند و در عین حال در «نومیدی»

صورتبندی و نسبتسنجی کنیم و مرادمان تحدید

باشد .در اینجا فقط با سویههایی از مفهوم نومیدی

معنای نومیدی با چنین دركهایی از تنهایی نیست.

سر و کار داریم که با موضوع مورد بررسی ما

معناداری دارد .این مستلزم آن است که
پیشبینیشده

توسط
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در نتیجه ،تمام کوشيش او در حصيار زمان
و مکيانی کيه ميدام بر او تنيگتر میشيييود
گرفتار اسيت .وی امید به تداوم تالشيش را
در خود میجوید، ،افل از اینکه امر ابدی،
عامل واقعی تداوم اسيت .احسياسيی که او
از جستن امر ابدی در خود دارد خطاست،
چون با رابطه با مصييداق حقیقی ،امر ابدی
سياخته نشيده اسيت .رویگردانی از برقراری
رابطيه بيا امر ابيدی در درونش چیزی جز

تنهایی ذهنی در خیاالت
و تصورات و جدایی از
ادراک واقعی
تنهایی تنانی و عملی از
افراد و اجتماع
تنهایی فردیتیافتۀ اصیل
در پیشگاه خدا

باهمنهاد امر
متناهی و نامتناهی
باهمنهاد
امرضروری و
ممکن
باهمنهاد
امرزمانمند و امر
ابدی

جدول  :1انواع تنهایی در هر یک از سطوح

کيوشيييش بيرای انيکييار واقيعيیييت گييارای

باید توجه داشيت در تصيور ترتیب مراحل

اگزیستانس نیست .فرد بالزده از زمانمندی

سييهگانۀ ماکور ،هميانطور که شييرحش رفت،

گریز ندارد .منتهای کوشش او نیز تختهبند

برخی مفسيران آن را به شيکل مراحلی سيهگانه و

زمان و گارایی اسييت .درسييت اسييت که

متوالی توصييیف کردهانيد .بيا این هميه،بيا توجيهبيه

چیزی از جنس امر ابدی در او هسيييت که

متن کتاب ،میتوان از نوعی وضيعیت هرمی میان

بيه زعم آنتیکلیمياکون ،کيل سيييياختيار

این سه سطح نیز یاد کرد که در آن دو سطح اول،

دیيياليکيتيیيکيی نيوميیييدی و ایيمييان را ميميکين

توأميان فعيالیيت دارنيد و بر هم تيأثیر میگياارنيد.

میکنيد ،اميا این واقعیيت درونی بيه منصيييۀ

میتوانبيه این مهم تيأکیيد کرد کيه تيا وقتی همنهياد

ظيهيور نيميیرسييييد ميگير ایينيکييه ميياهيیييت

کياملی در دو سييطح اول ر نيدهيد ،ميابيه سييطح

افاضيهشيدهاش را درك کند .افاضيهای که

سييوم دسييت نمییابیم .لاا ،در تحلیل ما ،چهبسييا

در رابطييۀ تنهييا و متفرد بييا خييداونييد رقم

بتوان گفيت کيه فرد ،همزميان درگیر نومیيدیهيای

میخورد و این خود همييان شيييق نهييایی

متنياظر (نامتناهی-امکانی و متناهی-ضييروری) در

تينيهييایيی اسييييت ،یيعينيی تينيهييایيی در بيرابير

سياحت ذهن و تن باشيد .یعنی همزمان ،تنهایی را

خداوند .این تنها شيييقی از شيييقوق تنهایی

هم در ذهن و هم در موقعیيت تنيانی تجربيه کنيد.

اسييت که به باور آنتیکلیماکون سييهمی

ولی برکشیده شدن به سطح سوم و تجربۀ نومیدی

از نومیدی ندارد.

و تنهایی در آن و یا تجربۀ فردیت اصييیل در برابر
خيداونيد ،منو بيه برکشييیيده شيييدن مؤفق از دو
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سطح باهمنهادی پیشین است.
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اگزیسيتانس بازمیماند .برای نمونه دقیق ًا مشيخص

حيال کيه مفهوم تنهيایی و فردیيت و نسييبيت

نیسيييت کيه اگزیسييتيانس در مقيابيل امراجتمياعی

آن بيا کيل طرح آنتیکلیمياکون را تبیین کردیم،

چگونه هسييتومندی اسييت .آنتیکلیماکون وجه

ال
به این پرسيش مقدر باید پاسيخ دهیم که آیا اصي ً

اجتمياعی نومیيدی را بيه طورمختصيير توضييیح

طرح او برای توصيیف هر انسيا ِن ممکنی ،مناسيب

ق هرگونيه
میدهيد .بيا این حيال ،این نکتيه کيه مطل ِ

اسيييت؟ شيييایيد پررنيگترین نکتيه در کيل طرح

رنج میتواند خصيلتی عمیق ًا اجتماعی داشيته باشيد،

آنتیکلیماکون ،زبان و سياختار انتزاعی و الهیاتی

در طرح او کمرنيگ اسيييت .میتوان دلیيل این

او برای توضيیح یکی از انضيمامیترین و از جهتی

مسيأله را در رادیکال بودن رنج نومیدی در نسيبت

فردیترین وضييعیتهای زندگی هر تکانسيانی

با سييایر انواع رنج جسييت .بالی جمعی نیز نوعی

باشيد ،یعنی نومیدی .از قضيا ،طرح او معنای موسيع

امراجتماعی به حساب میآید .همچنین دستکم

از نومیيدی را مراد میکنيد کيه در حياالت مختلف

برای دو نوع نخسيت از تنهاییهایی که برشيمردیم

اگزیسييتيانس و درجيات مختلف آگياهی بروز

نیز سييویههایی اجتماعی متصييور اسييت .صييرف

میکنيد .نومیيدی ،رنجی اسيييت کيه حتی اگر

دوری جسييتن از جمعیيت یيک کنش اجتمياعی

احسييان نشييود باز هم رنج بنیادی اگزیسييتانس

اسيت .حل شيدن در عرف و عادت عمومی نیز به

اسيت و هر رنج عارضيی دیگر را باید در نسيبت با

ليحياظ اجيتيمياعيی قيابيل تيحيليیيل اسيييت .بيرای

این رنج بنیادین سينجید .انتزاعی بودن کل طرح و

آنتیکلیمياکون ،جز در چنيد اشيييارۀ کوتياه و

اصيطالحات فنی آن چهبسيا منجر به این شيود که

ميألوف علیيه زنيدگی بوروژوازی ،چنيدان اهمیيت

خواننده نتواند به آسيانی وجود خود را با آن معیار

نيدارد کيه این عرف و جمياعيت چيه و کيه هسييتنيد.

بسيينجد یا در نهایت ،کل متن را به شييکل نوعی

در منطق آنتیکلیمياکون ،وجود یيک عرف و

ن تکراری تلقی کنيد .اميا شيييایيد بتوان
ظ مطنط ِ
وع ِ

اجتماع ،فرد را میتواند به سييوی نومیدی سييوق

چنین گفيت که بیمياری تا سييرحد مرگ در واقع

دهد ،چرا که اجتماع ،نهایت تالش خود را به کار

یک نوع «منطق دیالکتیکی اگزیسييتانس» اسييت.

میگیرد تا فرد «خود» نباشيد .چنین فردی تنهاسيت

پیاده کردن منطق ،مسيتلزم قدری تأمل نظری و نیز

وليی فيردیيت نيدارد ،چيه ايینيکيه يپیيش از ایين بير

درونبینی است .با این همه ،طرح آنتیکلیماکون

چگونگی نسبت فردیت و تنهایی تأکید کردیم.

دقیق ًا از همین جهت از توصيیف تفصيیلی و عملی

برای توضييیح این وضييعیت ،بهتر اسييت

بسيييیياری از فيعيل و انيفيعياالت انضيييمياميی هير

قيدری از آنتیکلیمياکون فياصييليه بگیریم و بيه
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سيييایر اسيييامی مسيييتعيار کییرکگور هم نظری

کيه آنتیکلیمياکون ،حتی این وضيييعیيت را کيه

بیفکنیم .فردی که «خود» شييده اسييت ،یا همان

در سينت ،امری دینی برشيمرده میشيود ،مطلوب

فرد مؤمن ،چگونيه کسيييی اسيييت؟ یوهيانس د

نمیدانيد .خود در هیچ لحظيه بيه هیچ عنوان نبيایيد

سيييلنتیو در کتياب ترن و لرز بینشيييانيه بودن و

تعلیق شود .مؤمن در ترن و لرز ،چنانکه ابراهیم،

حتی پیش پيا افتياده بودن مؤمن را -اگر بتوانیم او

اسييحياق را بيه لطف محيال بيازیيافيت ،بنياسيييت

را تشيخیص دهیم -به ما یادآور میشيود ( FT:

نیيکبختی دنیوی را نیز بيازیيابيد .بيا این حيال،

 .)39مؤمن در ظاهر ،چیزی چشيمگیر و برجسيته

نيميیتيوان ایين ایييده را بييه هيميیين صيييورت نيزد

نيدارد ،حتی گویی از چیزی رنجی هم نمیبرد.

آنيتيیکيليیيميياکيون پيی گيرفييت .بييه هير روی،

زندگی شياد و عادی مؤمن را چیزی جز حضيور

یوهيانس د سيييلنتیو و آنتیکلیمياکون ،تفياوت

امر ابيدی در انيدرون زميانمنيدش رقم نمیزنيد و

جدی در مواقف اگزیسييتانسييیل دارند؛ اولی در

همین معنای دقیق خود شيدن اسيت .خود شيدن

مرزهای ایميان اسيييت و ایميان برایش ورای توان

بيه معنيای تبيدیيل شيييدن بيه چیزی خيارقالعياده

درك اسيييت ،ولی دومی دقیقي ًا نمياینيدۀ ایميان

نیسيييت ،بلکيه صيييرفي ًا واقعيهای اسيييت درونی و

آرميانی کی یرکگوری اسيييت .وجهيۀ هميت

درونزا .فردیت این انسيان به درون اوسيت؛ یعنی

آنتیکلیمياکون رهيایی از نومیيدی اسيييت ،نيه

درونی کيه امر ابيدی را برابر خود و در خود یيافتيه

دقیق ًا رهایی از رنج .از این حی« واکنش اصييلی

اسيت .با این همه ،این پرسيش مقدر پیش میآید

انسييان تراز آنتیکلیماکون در برابر هر نوع رنج

کيه آیيا آنتیکلیمياکون خواهيان نوعی تعلیق

باید پرهیز از نیفتادن در دام نومیدی باشييد .از این

روانشيينياختی هرگونيه رنج بيه نفع ایميان یيا خود

حیي« ،بین انسيييان بالدیيده و هر انسيييان دیگری

شيدن اسيت؟ این را میدانیم که آنتیکلیماکون

فرقی نیسيييت .حتی برخی از مطلوبیيت رنج -از

چیزهایی چون فنای عرفانی را نوعی اگزیستانس

جهت انگیزهبخشيیاش برای حرکت دینی -نزد

خیيالیشيييده 1مینياميد کيه در آن فرد بيه سييبيب

کییرکگور سخن گفتهاند (محمودی.)1392 :

مواجهه با امرنامتناهی به چنان خیال سيرمسيتانهای

در تحلیيل نهيایی ،شيييرایط عمومیيت

سقو میکند که از خود شدن باز میماند و در

بال از چنيان نیرویی برخوردار اسييييت کيه

عميل نمیتوانيد خود بودن در برابر امرنيامتنياهی و

میتواند در سيييه سيييطح اگزیسيييتانسيييیل

ابدی را تاب بیاورد ( .)SUD: 32روشين اسيت

آنتیکلیميياکوسيييی ،بحرانی درازدامن از

1. Fantasized Existence.

ف
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جنس شيکسيت در باهمنهاد عناصير درونی

از جنبيۀ بیرونی ارتبيا فرد بيا انسيييانهيا،

و سيييسس نومیيدی ایجياد کنيد .نومیيدی،

جامعه و خداوند متصيور اسيت و از جنبۀ درونی،

همپیونيد بيا مفياهیم چنيدگيانيۀ تنهيایی و

باهمنهاد میان دو يسوی کلی فیزیکی و روحی او

فردیيت اسييييت .تنهيایی در رنج ،در بالی

در سييطوح مختلف اسييت که او را یک «خود»

فراگیر در هر سييه سييطح اگزیسييتانسييیل

اصيیل میسيازد .شيکسيت در سياختن یک خود

میتوانيد ر دهيد .آنچيه آنتیکلیمياکون

اصييیل به این سييبب ر میدهد که یکی از دو

بر آن تأکید دارد ،فردیتیافتن است .خود

سيوی «خود» ممکن اسيت به سيود دیگری از یاد

شيدن ،بهر،م رنج ،گریز از نومیدی اسيت.

برود .این فراموشيی ،بروزی در رابطۀ درونی فرد

بيا یيا بيدون رنج ،نومیيدی بيه سيييراغ آدمی

و رابطهاش با دیگران دارد .شييرایط بالی فراگیر

تواند آمد ،اما این تنها با ایسيتادن فردی در

موجب میشييود فرد علیر،م عمومیت بال ،در

برابر خداسيييت که به لحياظ حیيات درونی

کيني ِه فيردیييت دچييار رنيجيی بينيیييادیين از جينيس

اگزیسييتانس گرهگشييایی ،تداوم و آزادی

نومیدی شييود؛ نومیدیای که نتیجۀ شييکسييت

ممکن میشيود ،بهخصيوص اگر در شيرایط

باهمنهاد میان عناصير بنیادین «خود» اسيت .آموزۀ

بالیی فراگیر ،همۀ ابعاد اگزیسيتانس تحت

آنتیکلیماکون این اسيييت که نوع خاصيييی از

تأثیر قرار گرفته باشد.

ارتبيا بيا خيدا ،یعنی ارتبيا مطلق بيا امرمطلق بيه

کییرکگور ،بيا تحلیلش از نظرگياه

ميابيه وظیفيه ،هم هيدف کيل فرآینيد بياهمنهيادی

آنتیکلیماکوسيييی ،میپایرد که سيييوژه،

اسييت ،هم تکلیف آن اسييت ،هم حافظ فرد از

رابطيهمنيد اسييييت و این رابطيه ،هم جنبيۀ

بيحيران نيوميیييدی اسييييت و تينيهييا راهيکييار خيود

درونی دارد و هم جنبۀ بیرونی.

فردیتیافته برای گریز از آن است.
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ارزیابی فرجامشناسی یورگن مولتمان در الهیات مسیحی
سامان مهدور  ،1محمدرضا بیات

2

تاریخ دریافت:

چکیده :یورگن مولتمان ،الهیدان پروتستان ،تحت تأثیر جنگهای جهانی و دیگر حوادث سیاسی

1400/3/20

و اجتماعی قرن بیستم ،به این نتیجه رسید که خوانش سنتی از آموزۀ فرجام جهان نمیتواند بستر مناسبی

تاریخ پذیرش:

برای تحقق امید مسیحی به این امر باشد ،زیرا نسبت به سازوکار موجود حاکم بر جهان بیتفاوت است.

1400/6/24

بر اسان دیدگاه مولتمان ،خدای پدر ،فرزند خویش را برای اصالح این سازوکار فرستاد ولی

واژگان کلیدی:

قدرتمندان جهان وی را به صلیب کشیدند .با وجود این ،خداوند با رستاخیز مسیح ،آنان را ناکام
گااشت .به باور مولتمان ،با تکیه بر عهد جدید میتوان سازوکاری برای جهان (سازوکار موعود) در

یيورگين ميوليتيميان ،نظر گرفت که بستر مناسبی برای تحقق امید مسیحی برای فرجام جهان باشد .این سازوکار دارای
فرجيام شيينياسييی ،مؤلفههایی است که با تکیه بر آنها میتوان به نیاز انسان معاصر پاسخ گفت .لاا فرجامشناسی مولتمان
االهیيات مسييیحی ،زمانمند ،زمینهمند و شمولگراست .این فرجامشناسی در رویکرد خویش نسبت به نقد فرجامشناسی
رنج مسیحی ،امید .سنّتی ،جامعیت متعلّق امید ،شمولیت امید ،صورتبندی اجتماعی پراکسیس امید و جایگاه مفهوم
آینده در امید تاریخی ،نوآوریهای منحصربهفردی در الهیات مسیحی قرن بیستم داشته است .با وجود
این نکات ،تردید در ایجاد امید روانشناختی ،ناسازگاری میان آموزۀ روحالقدن و خصلت شگفتی
امید مسیحی ،تردید در توفیق روششناختی تخیل الهیاتی ،ابهام در سازوکار درهم کنش زمان خطی
و زمان ابدی و ابهام در چگونگی تأثیر این امید در رفتار مؤمنان ،این تفسیر از امید مسیحی را در محل
تردید قرار میدهد.
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خود ،کتاب مقدن را تفسييیر کرده اسييت.

اسيت .از سيوی دیگر ،در همین قرن با آ،از

رنجهيای حوادث قرن بیسيييتم تيأثیر عمیقی

ميدرنیزاسيييیون ،اوج دوران روشييينگری،

در تجربۀ زیسييتۀ او داشييتهاند و او کوشييش

انقالب صييينعتی و تحوالت دیگر ،سيييلطيۀ

کرده اسييت تا پاسييخ مسييیحیت را در قبال

قدرت سيييیاسيييی و تکنولوژیک ،رب هم

این رنجهييا بييازیييابی کنييد .بييه بيياور وی،

ت بیيت شيييد .تحيت تيأثیر این حوادث ،امیيد

اسيياسييیترین پاسييخ مسييیحیت را با تکیه بر

هزارهگرایانۀ مسيیحی اینگونه تفسيیر شيد که

آميوزۀ فيرجييام جيهييان ميیتيوان در «اميیييد

هزارۀ موعود مسييیح در حال تحقق اسييت.

مسييیحی» به رفع درد و رنج جوامع انسييانی

(مولتمان.)6-3 :1996 ،

یيافيت .بنيابراین ،الهیيات مولتميان بر پيایيۀ

بييا وقييوع جيينييگهييای جييهييانييی و

آموزۀ فرجام جهان شيييکل گرفته اسيييت و

قيدرتگرفتن نيازیسيييم در آلميان و تبعيات

اليهيیييات مسييييیيحيی نيیيز یييک «اليهيیييات

ناگوار آن ،نگاه خوشبینانه به سييرنوشييت

فرجامشناختی» است.

بشييير از بین رفت و مسيييیحیان دیگر دلیلی

آموزۀ فرجام جهان در عهد جدید سه

برای امیيد بيه تحقق هزارۀ موعود مسيييیحی

محتوای اسياسيی دارد :اول ،امید مسيیحی به

در این جهيان نيداشيييتنيد (مولتميان:1996 ،

وقوع رسيتاخیز و تحقق بهشيت ،یعنی هزارۀ

 .)29لياا بيه نظر میرسيييیيد کيه الهیيدانيان

مييوعييود مسييييیييح؛ دوم ،آمييوزۀ بييرز و

مسيييیحی بيایيد خوانش جيدیيدی از آموزۀ

پاكسيازی انسيان قبل از رسيتاخیز (که تنها

فرجيام جهيان ارائيه دهنيد (گرنز و اولسييين،

الهیدانيان کياتولیيک بيه آن بياور دارنيد)؛

 .)36 :1390مولتمان به این نتیجه رسيید که

سيوم ،رسيتاخیز انسيان و حیات مجدد جسيم

فرجامشيناسيیهای پیشيین بسيتر مناسيبی برای

زمینی مردگيان (ميکگراث.) 564 :2016 ،

تحقق امیيد مسيييیحی بيه فرجيام جهيان ارائيه

قرن نوزدهم که توأم با اسييتعمار و توسييعۀ

نمیکنند ،زیرا نسيبت به سيازوکار حاکم بر

دولييتهييای ،ربی بود ،عصييير گسيييترش

جهان و رنجهای انسييان معاصيير بیتفاوت

مسيیحیت نیز بود و اینگونه پنداشيته میشيد

هسيييتند و در نتیجه ،برای انسيييان معاصييير،

که مسیحیت ،جهان را فرا میگیرد و وجود

امیيدبخش نیسيييتنيد .بيه بياور وی ،مخيالفيان

یييک جهييان مسيييیيحيی مسيييتيليزم برقراری

مسيييیح با تکیه بر سيييازوکار موجود ،پسييير

پادشييياهی مسيييیحی و حکمرانی قدّیسيييان

خداوند را به صيلیب کشيیدند ،ولی خداوند
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بييا رسيييتيياخیز وی هييدف آنييان را نيياکييام

اشياره میکند که تحت تأثیر بلو و کتاب

گيااشيييت .بيه نظر مولتميان ،بيا تکیيه بر عهيد

«اصيل امید» او به الهیات امید مسيیحی توجه

جيدیيد میتوان سييييازوکياری برای جهيان

پیيدا کرده اسييييت (چونيگ.)200 :2012 ،

(سيازوکار موعود) در نظر گرفت که بسيتر

لياا او این امیيد را تنهيا در آموزۀ فرجيام

منياسيييبی برای تحقق امیيد مسيييیحی برای

جهيان مییيافيت ،زیرا این آموزه بر تفوّق

فرجيام جهيان بياشييييد .مؤلفيههيای مؤثر بر

آینده و وعدۀ الهی استوار بود و با طرح آن

دیيدگياه الهیياتی یورگن مولتميان بيه فهم

میتوانسيت انگیزۀ مسيیحیان را برای رهایی

فرجيامشييينياسيييی وی کميک میکنيد کيه بيه

مسييتضييعفان تقویت کند (مولتمان:1996 ،

آنها اشاره میکنیم:

.)139-134

اوالً مولتميان در اردوگياههيای جنيگ

سييوماً او به این نتیجه رسييیده بود که

جهيانی زنيدانی شيييده بود و بيه کيار اجبياری

خوانشهای سينتی از آموزۀ فرجامشيناسيی

گماشيته میشيد .رنج حاصيل از سيلطهطلبی

نمیتواننيد در دورۀ معياصييير ،پياسيييخگوی

انسانها برای مولتمان به طور کامل ملمون

مشيکالت رنجهای انسيان و زیسيتمحیطی

بود و او الهیيات را بيهميابيه فرصيييتی برای بيه

جهان باشييند (مولتمان.)104-110 :1996 ،

چالشکشيیدن وضيعیت سيیاسيی-اجتماعی

بنيابراین ،وی کوشيييیيد تيا خوانشيييی از این

موجود یافته بود (جنکینز.)1 :2012 ،

آموزه ارائيه دهيد کيه بتوانيد بيه مشيييکالت

دوماً مولتمان تحت تأثیر مارکسييیسييم

طبیعت و رنج های انسانها توجه کند.

و الهیدانييان جييدیييد یهود ،ب يهخصيييوص

تاکنون چند مقالۀ فارسيييی با تأکید بر

ارنسييييت بلو  1885-1977( 1م ).بيه این

مولتمان متقدم و بهخصيييوص نخسيييتین اثر

نتیجيه رسيييیيده بود کيه بيایيد بيهجيای «الهیيات

شيناختهشيدۀ وی (الهیات امید) منتشير شيده

عقالنی» بيه «الهیيات امیيدبخش» بسردازد تيا

اسيييت 2.بيا وجود این ،هنوز پژوهشيييی در

بتوانيد الهیيات را بيه سيييکویی برای «تغییر

زبييان فييارسييييی بييه ميوليتيمييان ميتييأخير و

جهيان» تبيدیيل کنيد .مولتميان بيه این نکتيه

فرجامشيناسيی نظاممند وی نسرداخته اسيت.

1. Ernst Bloch.

پژوهشنامۀ فلسفۀ دین ،سال هفدهم ،پاییز و زمستان

 .2نگاه کنید به :رسولیپور ،رسول ،سرایلو ،حسن.
( .)1398نقد و تحلیل الهیات امید یورگن مولتمان.

 1398شمارۀ ( 2پیاپی .)34
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در این مقياليه ،برآنیم تيا بيا اسيييتفياده از آثيار

«نظم موعود عهيد جيدیيد چیسيييت؟» بيایيد به

ميتيعييدد ميوليتيمييان ،تيحيليیييل دقيیيقيی از

این پرسيييش مبنيایی پياسيييخ دهيد کيه «چرا

فرجامشيناسيی او ارائه کنیم؛ اما تکیۀ اصيلی

سييازوکار موجود جهان برای انسييان کافی

بر کتياب «آميدن خيداونيد :فرجيامشييينياسيييی

نييیسيييييت؟» آنييچييه مييولييتييمييان آن را

مسیحی» 1است.

«مسييیحشييناسييی» 3یا تفسييیر رنج مسييیح در

ییحی و ماهیت دوگانۀ فرجامشناسی
 .1امید مس
مولتمان

دیوید کرامر 2نشان داده است فرجامشناسی
مولتميان متيأثر از هفيت مفهوم و تصيييویر
امیيدبخش در کتياب مقيدن اسيييت :زميان،
رسيييتياخیز ،ظهور ،هزارۀ مسيييیح ،داوری
الهی ،خلقيت جيدیيد و شييييادی ابيدی .او
اسيتدالل میکند این فرجامشناسی بر اسان
این هفت تصيویر ،آثار اخالقی مشيخصيی بر
فرد مسيييیحی ،جيامعيۀ مسيييیحيایی ،عيداليت
سييیاسييی-اجتماعی و بومشييناسييی منعکس
میکند (کرامر .)2 :2016 ،فرجام شييناسييی
مولتميان دو بُعيد ایجيابی و سيييلبی دارد .بُعيد
ایجابی ،تفسیر وعدۀ فرجام جهان در دوران
معاصير و بُعد سيلبی ،نقد سيازوکار موجود
جهيان اسييييت .مولتميان میگویيد الهیيات
مسيييیحیت برای پاسيييخ به این پرسييش که
1. Moltmann, Jürgen (1996). The
Coming
of
God:
Christian
Eschatology. Translated by Margaret
Kohl. Minneapolis, MN: Fortress
Press.

جهان معاصيير نامیده اسييت ،پاسييخ وی به
پرسيييش دوم اسيييت .بيهعبيارت دیگر ،فهم
امید مسيیحی مسيتلزم مسيیحشيناسيی ،یعنی
نفی سييييازوکييار موجود جهييان اسييييت.
فرجامشيناسيی مولتمان از تفسيیر این آموزۀ
مسيیحی آ،از میشيود که  )1خداوند خود
را در صييورت مسييیح به سييوی ما «پرتاب
کرد» ،اما قدرتمندان او را دچار رنج کردند
و به صييلیب کشييیدند )2 .پس از آن مسييیح
بر مرگ خویش (ارادۀ قيدرتمنيدان زمینی)
،لبيه کرد ،یعنی از جسييييد خویش در قبر
برخاست .در هر دو گزاره ،مسیح جایگاهی
نميادین در فرجيامشييينياسيييی مولتميان دارد.
گزارۀ اول (مسيیحشيناسيی) بیانگر این نکته
اسييييت کيه اگرچيه هنوز هیچچیز جياودان
نیسييت ،هنوز زندگان میمیرند و هنوز رنج
و مرگ و ارادۀ قدرتمندان بر جهان سييلطه
دارد؛ مسيييیح تيا زميان رسيييتياخیز (آميدن
2. David Kramer.
3. Christology .
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از این طریق حل شود.

خواهد بود .گزارۀ دوم (امید مسیحی) نشان

مولتمان بر این باور است که در ا،لب

میدهد مسيیح نخسيتین کسيی اسيت که بر

نظریههای موجود در فرجامشيناسيی مسيیحی

مرگ ،لبيه کرده اسيييت و این نویيدبخش

(بيهخصيييوص فرجيامشييينياسيييی سييينّتی و

نابودی نهایی مرگ و رنج در جهان است.

فرجيامشييينياسيييی الهیيات لیبرال مسيييیحی)

از این رو ،مولتميان اسيييتيدالل میکنيد

اشيييارهای به اهمیيت مسيييیحشييينياسيييی در

اگر وعيدۀ فرجيام جهيان بتوانيد پياسيييخگوی

فرجامشييناسييی نشييده اسييت .به نظر وی،

رنجهای جهان معاصير باشيد ،میتوان آن را

رسيتاخیز مسيیح هم آ،از رسيتاخیز عام اسيت

وعيدهای امیيدبخش برای جهيان معياصييير

و هم نمادی از رسيييتاخیز انسيييان و سيييایر

شيمرد .به این جهت ،فرجامشيناسيی مولتمان

مخلوقييات .طبق ایمييان مسيييیحی ،زمييانی

نتیجۀ ارتبا متقابل رنج و امید اسييت؛ زیرا

خواهيد رسيييیيد کيه خيدای زنيده مرگ را

از یکسيو سيازوکار حاکم بر جهان موجود

ببلعيد 1،مرگ نیز مرده بياشييييد (مولتميان،

را نفی میکند (جنبۀ سيلبی یا مسيیحشيناسيی)

 )84 :1996و رسييتاخیز عام مردگان محقق

و از سيييوی دیگر برقراری نظم دیگری را

شيييود (مولتميان .)65-71 :1996 ،مولتميان،

وعده میدهد (جنبۀ ایجابی یا امید مسیحی)

زمان میان رسيتاخیز مسيیح و رسيتاخیز عام -

(مولتمان .)194 :1996 ،توجه به بُعد سييلبی

زميان ميا -را «زميان واسيييطيه» مینياميد کيه بيا

آميوزۀ فيرجييام جيهييان ،ویيژگيی بييارز و

ربوبیت 2مسيیح پر شيده اسيت .سيرانجام در

منحصيييربهفرد فرجامشيييناسيييی مولتمان در

رسيييتياخیز عيام ،مسيييیح ،ربوبیيت را بيه پيدر

الهیات مسيیحی اسيت .آرای مولتمان منجر

تقييدیم میکنييد( 3مولتمييان-104 :1996 ،

بيه یيک بيازنگری بنیيادین در مفهوم انتظيار

 .)110مولتميان از اسيييتعيارۀ کتياب مقيدن

بازگشيت مسيیح و حضيور خداوند در تاریخ

اسييتفاده میکند و رسييتاخیز مسييیح را آ،از

میشيود و مسيألۀ شيَ ر بهسيختی میتواند جز

طلوع زميان جيدیيد (ابيدیيت) در این زميان

 .1او مرگ را تا به ابد فروخواهد بلعید (اشعیا.)25:8،

او نهاد ،تا خدا کل در کل باشد (اول قرنتیان:15 ،

2. Lordship.
 .3هنگامی که همهچیز مطیع او گردید ،خودِ پسر نیز
مطیع آنکس خواهد شد که همهچیز را زیر پاهای

.)28
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کهنه و در حال گار توصييیف میکند 1.تا

امیيد مسيييیحی بيا روشهيای عقالنی ممکن

آن زمان مسييیح «در راه» اسييت و مؤمنان و

نیسييت ،زیرا عقالنیت ما بر اسييان مقوالت

مسيتضيعفان را به دوش میکشيد .مولتمان،

محيدودی از زميان و مکيان شيييکيل گرفتيه

امید مسييیحی (بهعنوان محور آموزۀ فرجام

اسييت و با روشهای عقالنی تفسييیر کتاب

جهان) را در زمینۀ سيیاسيی-اجتماعی جهان

مقيدن ،راهی برای رهيایی از چشيييمانيداز

ميدرن تفسيييیر میکنيد کيه در اداميه بيه این

ميأیونکننيدۀ این جهيان نيداریم .در نتیجيه

دیدگاه وی میپردازیم.

ميوليتيمييان بيیيش از آنيکييه بييه ميالحيظييات

 .2نظم موعود جهان (امید مسیحی)

روششييينيياختيی توجييه کنييد ،بر محيتيوای
الهیات تمرکز کرده اسيت .بهعبارت دیگر،

مولتميان بيا تکیيه بر جهيان موعود در عهيد

مولتميان کوشيييش میکنيد بيهجيای تفسيييیر

جييدیييد ،خييوانييش دیييگييری از آمييوزۀ

سييياختيارمنيد کتياب مقيدن ،بيه کميک قوۀ

فرجامشيناسيی عرضيه میکند و آن را امید

خیال ،تصييویر خالقانه و منسييجمی از پیام

فرجامشيناسيانه مینامد .وی در این خوانش

امیيد مسيييیحی طرح کنيد کيه بيا انتظيارات و

بيه این مسيييأليه میپردازد کيه آموزۀ فرجيام

مسيييائيل مخياطيب معياصييير کتياب مقيدن

جهان در زندگی انسان امروز چگونه تفسیر

متنياسيييب بياشيييد .بيدین معنيا مولتميان روش

میشيود؟ به باور مولتمان ،انسيان دچار رنج

اليهيیييات خيود را اکيتشيييياف ميیدانييد .او

اسيييت .اميا تجربيۀ رنج و انيدوه بيدون امیيد،

اصيييراری بر دفيياع از آموزههييای سييينّتی

منجر بيه سيييرکوب آگياهی از درد و رنج

مسيييیحی یيا کنيار گيااشيييتن آنهيا بيهدلیيل

ميیشييييود و ميوليتيمييان ایين اميیييد را در

ناسيازگاری با جهانبینی علمی مدرن ندارد

فرجامشيناسيی مسيیحی یافته اسيت (مولتمان،

و برای فهم حقیقت ایمان و حاصييلشييدن

 .)41 :1993ارتبييا متقييابييل رنج و امیييد،

تصييویر الهامبخشييی از پیام کتاب مقدن،

مولتميان را بيه روش منحصيييربيهفردی در

شيييیوههای گفتگویی را ترجیح میدهد .او

الهیات سيوق داده اسيت که «تخیّل الهیاتی»

بر نقش تخیيل در فهم الهیيات مسيييیحی در

نام دارد .مولتمان اسييتدالل میکند تفسييیر

برخورد با مسيائل امروزی بر تخیل برقراری

 .1شب رو به پایان است و روز نزدیک شده است
(رومیان.)12 :13 ،
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حياکمیيت الهی در جهيان و تخیيل جهيان در

اسييت و امید فرجامشييناسييانۀ او همۀ شييئون

زميان حياکمیيت الهی تيأکیيد دارد .تخیيل

هسييييتيی را در بير خيواهييد گيرفييت .ایين

مسييیحی به باور مسييیحی نیاز دارد و باور و

فرجامشيناسيی بر چهار امید اسيتوار اسيت که

تعهد مسيیحی تنها در اجتماع عیسيی مسيیح

بر اسيان ترتیب هسيتیشيناسيانه 1شيامل «امید

و در گيفيتيگيوی ميؤمينييان بييارور ميیشيييود.

بيه تحقق جالل خيداونيد»« ،امیيد بيه خلقيت

ميوليتيمييان از ایين مينيظير اليهيیييات را یييک

دوبيارۀ عيالم»« ،امیيد بيه رهيایی تياریخ از

مسييئولیت جمعی میپندارد (میکاد:1999 ،

قدرتمندان» و «امید به زندگی ابدی انسيان»

 )1و بيا ارائيۀ تخیيل الهیياتی خود (دربيارۀ

اسييييت (مولتميان .)XVI :1996 ،در این

تحقق جالل خداوند بر زمین) ،امید مسیحی

بخش بيا تکیيه بيه آنهيا ،خوانش مولتميان از

را در معرا تخیل و گفتگوی مؤمنان قرار

آموزۀ فرجامشناسی را توضیح میدهیم.

میدهيد .بنيابراین ،مولتميان مقوليۀ امیيد را
جيایگزین عقالنیيت کرده اسيييت تيا بتوانيد

 .2-1امید به تحقق جالل خداوند

راهی برای رهيایی انسيييان از رنجهيای این

مولتميان بر این گميان اسييييت کيه امیيد بيه

جهيان پیيدا کنيد .روش الهیيات او جيدا از

آميدن خيدا ،بنیيادیترین امیيد مسيييیحیيت

محتوای آن نیسييت .او به همان دلیل که در

اسيت ،زیرا روزی که خدا بیاید ،روز ابدی
2

محتوای الهیيات خود از التزام بيه عقالنیيت

خدا اسيت و وعدۀ مسيیحی بر آشيکارگی

نظری صيييرفنظر کرده اسيييت ،در زمینيۀ

خيداونيد در آن روز دالليت دارد (مولتميان،

روش نيیيز تيخيیّييل اليهيیيياتيی را جييایيگيزیين

 .)24-22 :1996مولتميان بيه این پرسيييش

کياربسييييت روشهيای عقالنی در الهیيات

مشيييهور کيه آیيا خيداونيد نیيازی بيه خلق این

کردهاست.

جهيان دارد؟ یيا بيه تعبیر دیگر ،آیيا خيداونيد

فيرجييامشيييينيياسييييی ميوليتيمييان یييک

هم در این عيالم امیيدی دارد کيه بيا آميدن

فرجامشيناسيی همهجانبه و فراگیر اسيت .در

وی محقق شيييود؟ پياسيييخ م بيت میدهيد.
3

تفسيیر او خداوند ،خدای فرد فرد انسيانها،

فرجامشييناسييی الوهی مولتمان پاسييخی به

جوامع ،تياریخ ،سييييایر مخلوقيات و زمین

این پرسش است.

1. Ontic.
2. The Day of The Lord.

3. Divine Eschatology.
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مولتميان اوالً عقیيده دارد خيداونيد از

ميهيميی در آرای ميوليتيمييان –ب يهخصيييوص

این عييالم بینیيياز نیسييييت و آمييدن او را

دربييارۀ ميکيياشيييفييۀ یيوحينييا -دارد .بييهنيظير

نمیتوان تنهيا بيه خودجلوهگری 1در پيایيان

مولتمان ،حاکمیت خداوند نشان امید انسان

تياریخ تقلیيل داد وگرنيه خلق عيالم ،ظهور

در طول تاریخ اسييت که باع« میشييود تا

خيداونيد در آن و رسيييتگياری مخلوقيات،

بتوان حضيور پنهان او در جهان را به شيکل

بیهيدف بيهنظر میرسيييیيد .دومياً مولتميان

سيمبلیک درك کرد (گوتسين-1 :2011 ،

نمیپيایرد کيه خيداونيد در طول تياریخ عيالم

 .)15او بر این باور اسييت که کتاب مقدّن

در حال تحقق بخشیدن به خود 2است ،زیرا

دیييدگيياه تييازهای دربييارۀ خييداونييد دارد.

این دیيدگياه ،خلقيت و ظهور خيداونيد و

زئون 3خدایی اسييت که همیشييه «هسييت».

رسييتگاری عالم را ضييرورت ذاتی طبیعت

او در هر سييه زمان (گاشييته ،حال و آینده)

خيداونيد میپنيدارد و این مسيييتلزم نقض

حاضير اسيت و ابدیتی مسيتقل از زمان دارد.

آزادی خيداونيد اسييييت؛ گویی خيدا هیچ

اميا در کتياب مقيدّن از فعيل «آميدن» برای

انتخاب دیگری جز این نداشيته اسيت .سيوماً

بیان نسييبت خداوند و جهان اسييتفاده شييده

او مشيييارکت انسيييان در کاملتر شيييدن و

اسييييت .خييدا خواهييد آمييد و این وعييدۀ

جالل خيداونيد را نیز نمیپيایرد ،زیرا معتقيد

فرجامشيناسيی مسيیحی اسيت .گویی بودن

اسيييت پروندۀ اعميال انسيييان در این تاریخ

خيداونيد ،آميدن اوسيييت کيه در آینيده ر

سيیاه اسيت و در کمک انسيان به رسيتگاری

میدهيد و از این طریق ،گياشيييتيه و حيال را

خيداونيد و عيالم تردیيد اسييييت (مولتميان،

در پيرتيو ظيهيور خيود قييابييل فيهيم ميیکينييد

 .)330-323 :1996بنابراین ،فرجامشيناسيی

(مولتمان .)22-24 :1996 ،امروز نمیتوانیم

الوهی مولتمان (یعنی پاسييخ وی به پرسييش

خيدا را بشييينياسيييیم ،زیرا خيداونيد در آینيده

یادشيييده) چند مؤلفۀ مهم دارد که به آنها

اسييييت .آینيده« ،حياليتِ بودن خيداونيد در

اشاره میکنیم:

تياریخ» اسيييت (مولتميان.)25-26 :1996 ،

 )1مفهوم حياکمیيت خيداونيد جيایگياه

مولتميان بيا اشييياره بيه دو معنيای متفياوت از

1. Self-Glorification.
2. Self-Realization.

 .3زئون در اساطیر یونانی ،پادشاه خدایان و
فرمانروای تمام زیارتگاههای واقع در کوه المت
است.
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آینده در زبانهای اروپایی معتقد اسييت که

اسييت که از ریشييۀ واژهای یونانی 3میآید

در فرجامشييناسييی مسييیحی و پیامدهای آن

که بهمعنای آمدن کسييی یا وقوع حادثهای

در تجربۀ تاریخ ،بهروشنی این تفاوت دیده

اسيت .این حادثه در کتاب مقدن منحصيراً

میشيييود .معنيای اول« ،آنچيه خواهيد بود»

1

به جالل مسیح داللت دارد .به نظر مولتمان،

اسيت که از طریق برونیابی گاشيته و حال

مسيیحیان به وقوع رخداد تازهای 4در آینده

قيابيل فهم اسيييت .مولتميان این فهم از آینيده

بياور دارنيد و این نکتيه ،آنيان را نسيييبيت بيه

را «تاریخگرایی» میداند که اسييياسي ياً یک

تياریخ «گشيييوده» میکنيد؛ یعنی فهمی از

دیيدگياه علمی ميدرن اسيييت .تياریخگرایی،

تياریخ پیيدا میکننيد کيه آینيدۀ متعینی نيدارد

آینيده را بيه گياشيييتيه تبيدیيل میکنيد ،زیرا

و آنچه واقع خواهد شيد ،موجودیتی اسياسياً

آینيده را پیشبینیپيایر تلقی میکنيد .گویی

نو و ،یرمنتظره خواهد داشيت که بر اسيان

تسيلسيل علّی وقایع میتواند آینده را کامالً

هیچ عياميل یيا علّيت تياریخی قيابيل توضيييیخ

متعیّن کنيد و آن را در قيدرت حيال بيه بنيد

نیسييت .او ریشييۀ این دیدگاه را در پیامبران

بکشييد .گاشييته نیز دیگر تغییری نمیکند.

بنیاسيييرائیيل جسيييتجو میکنيد .وی معتقيد

پس آنچيه به انتخياب ما واگااشيييته شيييده،

اسيت پس از تخریب اورشيلیم و ناسيساسيی

«حييال» اسييييت .از هيميیينرو ،ميوليتيمييان

قوم بنیاسرائیل ،خدای تاریخ خود را پنهان

فرجامشيناسيی سيکوالر مارکس و هگل را

کرده ،بيه خيدای آینيده بيدل شيييده و مبنيای

فرجامشيناسيیهای محافظهکار میداند ،زیرا

نجيات از گياشيييتيه بيه آینيده متحول شيييده

بيه نظر او ،نظریيۀ ميارکس پيایيان تياریخ را

اسييت .لاا طبق این معنا ،آینده شيير الزم

متعین میکنيد و نظریيۀ هگيل بيه ضيييرورت

زمان اسييت .گاشييتۀ حقیقی آن اسييت که

دیيالکتیکی وقيایع تياریخی تن میدهيد ،پس

فعل آن در زمان «آینده در گاشيته» صيرف

هر دو بر تفوق گياشيييتيه و حيال بر آینيده

شيده باشيد و ضيرورت هر گزارهای دربارۀ

استوارند (مولتمان.)27-29 :1996 ،

گيياشيييتييه را نيقيض کينييد 5.گيویيی راوی

معنييای دوم« ،آنچييه خواهييد آمييد»

2

1. Futurum.
2. Adventus.
3. Parousia.
4. Novum.

گزارههيای تياریخی ،گياشيييتيه را از آینيده
 .5م الً جملۀ «او دیروز قصد داشت به سینما برود»
هیچ معنای حتمی دربارۀ گاشته ندارد .البته ،این
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گيزارش ميیکينييد .در ایين ميعينييا ،آیينييده،

اعالم میکند .شيييادی همان سيييرزندگی و

گيياشييييتييه را ميتيعيیّين ميیکينييد و از نيظير

انرژی حیاتبخشييی اسييت که در پاسييخ به

هسيتیشيناسيانه بر آن تفوق دارد ،نه بالعکس

فیض الهی در انسيان برانگیخته شيده و همان

(مولتمان.)25-26 :1996 ،

ایميان حقیقی مسيييیحی اسييييت(مولتميان،

 )2مولتميان معنيای فرجيامشييينياسيييی
الوهی را در عبيارت «پُری خيدا» 1میدانيد
که به صييورت جسييمانی در مسييیح حلول
پیدا کرده اسيت« :از پُری او ما همه بهرهمند
شيدیم ،فیض از پی فیض» (انجیل یوحنا:1 ،
 .)16مولتمان باور دارد که آمدن مسييیح به
این عيالم 2خبر از آميدن حياکمیيت خيداونيد
داده اسيت .اولین واکنش انسيان به این خبر،
شيييادی عمیق اوسيييت .کتاب مقدن از دو
واژۀ کياریس( 3)Charisیيا فیض و کيارا
( 4 )Charaیيا شيييادی برای بیيان این عميل
الوهی و واکنش انسييييانی اسيييتفياده کرده
اسيت .فیض الوهی همان زندگی اسيت که
از خداوند پُر شده است و آهنگی است که
کميال و سيييرشييياری حياکمیيت خيداونيد را

:)339-331 :1996
و ما نهتنها از آمدن او ،بلکه بهواسطۀ آن دلگرمی که
از شما یافته بود ،دلگرم شدیم .او از اشتیاق شما به
دیدار من و اندوه عمیقتان و غیرتی که نسبت به من
5
دارید ،خبر آورد که این بیش از پیش مرا شادمان
ساخت (دوم قرنتیان.)4 :۷ ،

بيه نظر مولتميان ،پُری خيداونيد تنهيا بيا
مفاهیم زیباییشيناسيانه (تخیل الهیاتی) نه با
دالیل و مفاهیم هسييتیشييناسييانه و اخالقی
قابل فهم اسييت .پری خداوند نوری اسييت
کيه بر جهيان میتيابيد و بيه آن حیيات تيازهای
میدهيد .هیچ پیياميد اخالقی یيا مطلوبیيت
دیگری در پی این عشييق و شييادی نیسييت.
خداوند بهخاطر خودش سيتایش میشيود و
این سييتایش فیذاته معنادار اسييت .مولتمان
این وضييعیت را با شييعف کودکی مقایسييه

زمان در دستور زبان فارسی کاربردی ندارد و از

نقاشی فرشته به آینده خیره شده تا آمدن مسیح را

همینرو ،برای ترجمۀ آن از عبارات اضافی نقل

ببیند و سرانجام با عالمت دست مریم مقدن این

قول ،وعده ،قصد و ،یره استفاده میشود.

خبر را مییابد (مولتمان.)XVII :1996 ،

1. Fulness of God.

 .3واژهای یونانی است که در زبان انگلیسی به

 .2مولتمان در مقدمۀ کتاب فرجامشناسی آمدن

( )Graceترجمه شده است.

خداوند گفته است در مدت نوشتن این کتاب،

 .4واژهای یونانی است که در زبان انگلیسی به

همواره نقاشی «فرشتۀ تبشیر» اثر سیمونه مارتینی

( )Joyترجمه شده است.

(1344-1284م ).در مقابل وی بوده است .در این

5. Joyful.
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میکنيد کيه در حيال بيازی کردن ،خود را

مولتمان ،خدای ت لی ی مسيیحی در این عالم

فراموش میکند و هیچ مطلوبیت شييخصييی

کار میکند تا جالل خداوند محقق شيييود.

ورای بيازی کردن در نظر نيدارد( .مولتميان،

او بيهخصيييوص بيا مراجعيه بيه انجیيل یوحنيا،

 .)339-331 :1996بييهعييبييارت دیييگيير،

فرایند فرجامشييناسييی الوهی را سييه مرحله

مولتميان بياور دارد ایميان بيه فرجيام جهيان،

ميیدانييد :ظيهيور مسيييیيح در عيياليم ،حيليول

انتظاری شييورانگیز در مؤمن ایجاد میکند

روحالقيدن و رسيييتياخیز همگيانی کيه بيا

که همۀ سيياحات فردی ،اجتماعی و معنوی

همکاری آنان جالل خداوند محقق میشود

زنييدگيی او را ميتيحيول خيواهييد کيرد .در

(مولتميان .)331-339 :1996 ،مولتميان این
1

حقیقيت ،او تصيييور میکنيد امیيد الهیياتی

تصيييویر را از هزارهگرایی یواخیم فیوره

اگرچه برآمده از امیدی معرفتشيييناسيييانه

( 1135-1202م ).وام گرفتيه اسيييت کيه بر

نیسيت ،میتواند منجر به امید روانشيناختی

اسييان آن ،تاریخ به سييه دورۀ پدر ،پسيير و

شود.

روحالقدن تقسيييیم میشيييود و هر دوره با
 )3مولتميان بر این بياور اسييييت کيه

جهشيی کیفی در ماهیت زمان پس از دورۀ

خييداونييد ب يهواسيييطييۀ طيبيیيعييت ذاتيیاش،

قبيل فرامیرسييييد (مولتميان-146 :1996 ،

خودبسينده اسيت و نیازی به آفرینش نداشيته

.)141

اسيت ،اما این عالم بر اسيان عشيق خداوند

عیسی به آسمان نگریست و گفت :پدر ،ساعت
رسیده است .پسرت را جالل ِده تا پسرت نیز تو را
جالل دهد» (انجیل یوحنا.)1 :1۷ ،

عاشيق خود باشيد ،این عشيق به خود ،تبدیل

امّا آن مدافع ،یعنی روحالقدس ،که پدر او را به نام
من میفرستد ،او همهچیز را به شما خواهد آموخت و
هر آنچه من به شما گفتم ،به یادتان خواهد آورد
(انجیل یوحنا.)2۶ :14 ،

خلق شيييده اسيييت .مسيييیحیيت بر ایميان به
خدای ت لی ی اسييتوار اسييت و اگر خداوند
به عشيييق به دیگری میشيييود .عشيييق میان
خدای سيهگانۀ مسيیحی موجب شيده اسيت
تا خداوند جهان را خلق کند و بتواند جالل
خيود را در آن ميحيقيق کينييد و در فيرجييام
جهان با مسييیح و روحالقدن متحد شييود
(ميوليتيمييان .)331-339 :1996 ،بييهگيمييان
1. Joachim of Fiore.

 .2 -2امید به خدا برای خلق تازۀ جهان

پیشيييتر گفتیم کيه بيه نظر مولتميان ،عيالم
محسيوسيات ما تحمّل حضيور مطلق خداوند
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را نيدارد و از همینرو ،خيداونيد نسيييبيت بيه

شيود ،مخلوقات به حاکمیت جالل خداوند

جييهييان مييا در حييجيياب اسييييت .امييیييد

وارد شوند و آخرین روز تاریخ ما به ابدیت

فيرجييامشييينيياسيييی ميوليتيمييان ،بييه ميعينييای

پیونيد خورد (مولتميان .)330 :1996 ،سيييو

فرجيامشييينياسيييی کیهيانی 1بيه تحول مياهوی

کونگ تانگ )1995( 3میگوید بر اسييان

زميان و مکيان و آفرینش دوبيارۀ عيالم تعلّق

دیدگاه مولتمان ،ظهور فرجامشيناختی خدا

دارد که به آن میپردازیم:

ميياهیييت تيياریخی دارد و در همین تيياریخ

 )1یکی از امتیازهای فرجامشييناسييی
مولتمان ،تشيریح کیفیت درهمکنش فضيا-

آفياقی تجربيه میشيييود؛ زیرا عميل خيداونيد
عملی تاریخی است (تانگ.)7-9 :1995 ،

زمان کنونی و فضيييا-زمان ابدی اسيييت .با

در تشيریح این امید مسيیحی اشياره به

وجود این ،یيانيگ سيييو جو 2ادعيا میکنيد

دو نکته ضيروری اسيت :اوالً مولتمان معتقد

توالی زمييان تيياریخی و فرجييام جهييان در

اسييييت فرجيام جهيان واقعيهای در اداميه و

آرای مولتمان بر اسيييان مفاهیم اسيييتعاری

آینيدۀ همین زميان یيا صيييرفياً بياوری دربيارۀ

صيورتبندی شيده اسيت که از نظر فلسيفی

وقيایع آینيدۀ تياریخ نیسييييت ،بلکيه بياوری

قييابييل بررسيييی نیسييييت (جو.)5 :2002 ،

دربارۀ تحول ماهیت زمان در آینده اسييت.

مولتمان تأکید دارد فرجامشييناسييی کیهانی

از همینرو ،فرجيام جهيان نياظر بيه «آینيدۀ

یيک فرجيامشييينياسيييی علمی و یيا نظریيۀ

زمان» نه «زمان آینيده» اسيييت؛ آینيدهای که

شيبهعلمی نیسيت ،اما تناقضيی هم با باورهای

در آن کیفیيت زميان خطی تغییر میکنيد و

قطعی علمی ندارد .فرجامشييناسييی کیهانی

زمان ابدی فرامیرسيييد .دوماً ،در حضيييور

مولتمان ،توصيييیف زمان و مکان در فرجام

مطلق خيداونيد ،فضييييای مکيانی ملمون و

جهيان اسيييت کيه آن را در امیيد مسيييیحی

محدود عالم نیز دچار تغییر ماهیت میشود.

جسيييتجو میکنيد (مولتميان-306 :1996 ،

جهيان جيدیيد هم مياننيد خيداونيد ،حضيييور

 .)279امید مسیحی به این تعلق میگیرد که

نيامتنياهی پیيدا میکنيد و دارای بعيدی از

خيداونيد از جالل خویش محيدودیيتزدایی

مکان میشيود که هیچچیز نمیتواند در آن

کنيد ،زميان و مکيان محيدود این جهيان تميام

در معرا محيدودیيت بياشيي يد (مولتميان،

1. Cosmic Eschatology.

3. Siu-Kwong Tang.

2. Yong Soo Jo.
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 .)57-54 :1996ميوليتيمييان از خصييييلييت

 )2رسيييیييدن روز ابييدی خييدا یييک

همگيانی امیيد چنيد نکتيۀ مهم را اسيييتفياده

«رخداد تازه» اسييت و جهان ما در برابر آن

میکند :اوالً او به شيیوهای تم یلی اسيتدالل

جهيان قيدیم خواهيد بود .بيه نظر مولتميان،

میکند که ما در زمین میمیریم و گورهای

این رخيداد تيازه دو خصيييليت دارد :اوالً

مردگان در زمین اسييت ،پس رسييتگاری ما

فرجيام جهيان در عین حفظ پیوسيييتگی بيا

بيدون رسيييتگياری زمین ممکن نیسييييت.

جيهييان قييدیيم ،آن را ب يهطيور کيليی زای يل

مولتميان تميایز میيان وجود و تياریخ از یيک

میکنيد ،یعنی جهيان قيدیم را نفی میکنيد و

سيييو و تمایز میان تاریخ انسيييانی و طبیعت

خلق جيدیيدی میکنيد کيه بيا خلقيت از عيدم

،یرانسييييانی از سيييوی دیگر را تميایزهيای

قيابيل مقيایسيييه اسيييت .دوم ،فرجيام جهيان

تصينّعی و ،یرضيروری میداند .به باور وی،

بيازگشيييت جهيان قيدیم و برسييياختن جهيان

زنيدگی انسيييانی همراه بيا مشيييارکيت او در

تازهای بهجای آن است .خلقت تازه ،جهان

طبیعيت اسيييت و نفس مسيييتقيل از بيدن و

قدیم را نادیده نمیگیرد ،گاشيييتيه را جمع

انسيييانیت مسيييتقل از طبیعت وجود ندارند.

میکند و عالم جدیدی میسييازد .چنانکه

بنابراین ،رسيتگاری انسيان بدون نجات سيایر

مسيیحِ زندهشيده ،همان مسيیح مصلوب است

مخلوقيات و خلق یيک آسيييميان و زمین

که در شييکل دیگری خلق شييد (مولتمان،

جدید ممکن نیسييت .برخاسييتن مسييیح از

.)29-27 :1996

صييلیب ،مقدمۀ خلق آسييمان و زمین جدید

 )3مولتمان عقیده دارد امید مسيييیحی

اسييييت (مولتمييان .)256-261 :1996 ،بييه

منحصيير به انسييان نیس يت .چنین انحصيياری

همین سبب ،مولتمان پیشنهاد میکند آموزۀ

بيهمعنيای فراموش کردن رنجهيای سيي يایر

آبيای کلیسيييا دربيارۀ رسيييتگياری فیزیکی

مخلوقات در این عالم و محروم کردن آنان

کیهان را به یک آموزۀ زیسيتمحیطی 2در

از امیيد اسيييت .امیيد حقیقی بيایيد همگيانی

راستای حفظ طبیعت و محیط زیست تفسیر

باشيد ،وگرنه خدای ما دیگر خدای همگان

کنیم (مولتمييان .)95-87 :1996 ،دوم ،بييه

نیسيييت .امیيد فرجيامشييينياسيييانيۀ مولتميان بر

گمان وی ،انسان با کلیت خود میمیرد و با

جاودانگیِ همگانی 1متّکی اسيت (مولتمان،

کلیيت خود از مرگ برمیخیزد .انسيييانهيا

1. Universal.

2. Ecological.

296

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

در همان قامت زمینی خود ،مانند فرشيتگان

 .2-3امید به رهایی تاریخ از سلطۀ قدرتمندان

رسيتگار نمیشيوند .جهان ابدی ،یک آیندۀ

زندگی انسييان شييامل همۀ ابعاد انسييانی ،از

زمینی و انسيييانی اسيييت (مولتميان:1996 ،

جمله ابعاد تاریخی و اجتماعی اسيت .انسيان

 .)134-129سيييوم ،اگر فرجيامشييينياسيييی

موجودی اجتمياعی اسيييت و نمیتوان امیيد

مسيييیحی ،همگيانی نبياشيييد ،تبيدیيل بيه یيک

فرجامشييناسييانه را تنها به زندگی شييخصييی

آموزۀ عرفانی میشيييود که در جسيييتجوی

خيود ميحييدود کينييد .هيیيچکيس بييهتينيهييایيی

«نجيات انسيييان از جهيان» نيه «نجيات جهيان»

رسييتگار نمیشييود ،زیرا زندگی ابدی تنها

اسييييت .ميوليتيمييان ادعييا ميیکينييد تيفسيييیير

در حيياکيميیييت خييداونييد ميميکين اسييييت

اگزیسيتانسيیالیسيتی از آموزۀ فرجام جهان به

(مولتمان .)129-134 :1996 ،فرجامشيناسيی

رسيييتگياری ،یرانسيييان توجهی نمیکنيد و

تياریخی 2مولتميان توضيييیح میدهيد کيه

درسييييت در هيميیين نيقيطييه بييه انيحيراف و

تصييویر عهد جدید از فرجام جهان چگونه

تقلیيلگرایی کشيييیيده میشيييود (مولتميان،

بر زیسيييت تياریخی و اجتمياعی انسيييان اثر

 .)95-87 :1996بنييابراین میتوان گفييت،

میگاارد:

فرجامشيناسيی مولتمان منبعی برای بازنگری

 )1مولتمييان اسيييتييدالل میکنييد کييه

بومشناسانۀ مسیحی در رابطۀ انسان و خدا و

فرجامشيناسی تاریخی کتاب مقدن ،امکان

رابطۀ انسيان و طبیعت اسيت .بر این اسيان،

«تجربيۀ واقعیيت زنيدگی بيهم يابيۀ یيک تياریخ

نیيایش مسيييیحی ابراز انتظيار مؤمنيان برای

هدفمند و گشيوده نسيبت به آینده» را ایجاد

فيرارسيييیييدن فيرجييام جيهييان و اتيحيياد یييا

میکند .این دیدگاه نشيان میدهد که ابتدا،

درهمباشييندگی 1خدای سييهگانۀ مسييیحی

تجربيۀ واقعیيت زنيدگی بيهم يابيۀ تياریخ ،بياور

اسييت .امید به این درهمباشييندگی ،امید به

بيه معنيایی از تياریخ اسييييت کيه در رونيد

خلقييت تييازۀ عييالم اسييييت و از این نظر،

تغییرات جهان جاری اسيت .بنابراین ،تجربۀ

انيتيظيياری کييه در نيیييایيش مسيييیيحيی ابيراز

یادشيييده همیشيييه همراه با باورهایی دربارۀ

میشيييود ،یيک انتظيار فرجيامشييينياختی-

فرجيام (مقصيييد متعيالی) تياریخ اسيييت .در

بومشناختی است (لی.)12-1 :2015 ،
1. Perichoresis.
2. Historical Eschatology.

اینجيا فرجيام بيه معنيای ،يایيت 3نيه نيابودی

4

3. Telos.
4. Finis.
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آخرالزمانی جهان اسييت .بنابراین ،مولتمان

مولتمان با او مخالفت کرده و معتقد اسييت

انتظيار نيابودی جهيان در آخرالزميان را خيالی

که در امید مسيييیحی ،نگاه به آینده شيييامل

از معنييای تيياریخ میدانييد و آنهييا را نفی

گاشيييته نیز هسيييت و نمیتوان آنطور که

میکند .او به ظهور مسييیحی ایمان دارد که

روزنسيوایگ میخواهد این دو جهت را از

اورشيلیم تازهای بسيازد 1و امیدبخش رهایی

یکيدیگر متميایز کرد و «پیيامبری معکون»

از مرگ ،گنياه و ظلم بياشييييد (مولتميان،

شيييد (مولتميان .)139-141 :1996 ،تياریخ

 .)216 :1996دوم ،مييولييتييمييان کييار

گشييوده یعنی تاریخ را تقدیرزدایی کنیم و

فرجامشييناسييی تاریخی را «تقدیرزدایی از

نسيبت به وقایع آینده گشيوده بمانیم .آینده

تياریخ» 2میدانيد (مولتميان،)134 :1996 ،

هدفمند اسييت ،اما مقدر نیسييت و نمیتوان

زیرا این فرجامشيناسيی جریان علّی زمان را

بر اسيييان وقایع گاشيييته و حال ،آینده را

معکون فهم میکند .آینده «منشأ» و «منبع»

پیشبینی کرد .در نتیجيه ،مولتميان بيا انتقياد

ذاتِ زمان اسيت (مولتمان.)25-26 :1996 ،

از دیدگاه روزنسوایگ از نظریۀ تعدیلشدۀ

مولتميان در صيييورتبنيدی این دیيدگياه ،از

جهيت معکون زميان دفياع میکنيد کيه آن

فرانس روزنسيييوایيگ 1886-1929( 3م،).

را «لحنبخشی به تاریخ» 4مینامد.

اليهيیدان یيهيود ،اليهييام گيرفيتييه اسييييت.

نظریيۀ مولتميان میگویيد زميانهيای

روزنسيييوایگ بر این باور اسيييت که آینده

تاریخ را سييایهای از فرجام جهان بدانیم که

تنها در انتظار تجربه میشييود .باید از انتظار

تحيت تيأثیر آن «لحن» یيا ریتم پیيدا میکننيد.

آینده به حال و آنگاه به گاشيييته رسيييید و

منظور مولتمان از «لحنبخشييی» این اسييت

جيهييت تيقيویيميی تيياریيخ را ميعيکيون کيرد

کيه زميانهيای تياریخ ،خود را بيا پيایيان تياریخ

(مولتميان .)33-36 :1996 ،او بيا اسيييتيدالل

همياهنيگ میکننيد .بيه بياور وی ،در پيارهای

خيود بييه ایين نيکيتييه ميیرسييييد کييه اگير

از عبيادات و منياسييييک مياهبی یهودی و

میخواسيييتیم و میتوانسيييتیم آینيده را در

مسييیحی نوعی لحنبخشييی نهفته اسييت و

خالف جهت زمان شييمارهگااری کنیم ،به

مؤمنان با به جا آوردن مناسک عبادی خود

گاشييتهای صييلب و یقینی میرسييیدیم .اما

میکوشييينيد جنبيهای از تحقق حياکمیيت

 .1مکاشفۀ یوحنا.21:10 ،

3. Franz Rosenzweig.
4. Rhythmicization of The Times of
History.

2. De-Fatalize The Experience of
History.
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خيداونيد در فرجيام جهيان را بيازسييييازی و

عصييير جيدیيد و قيدرتهيای ميدرن از این

یييادآوری کنينييد (مولتيمييان-141 :1996 ،

ضيييربالم يل چینی اسيييتفياده میکنيد کيه

.)139

گویی فردی سيوار بر ببر اسيت و نمیتواند

 )2مولتميان فرجيامشييينياسيييی تياریخی

از آن پیياده شيييود .این پیشيييرفيت اجبياری،

خود را یک فرجامشيناسيی سيیاسيی میداند،

حتی اکنون که خوشبینی زیادی نسييبت به

زیرا تاریخ و ،ایت آن را به شکل یک نبرد

پروژۀ مييدرنیتييه نييداریم ،هنوز در قييالييب

سيیاسيی روایت میکند .به باور وی، ،ایت

رقيابيتهيای اجبياری خود را بيه ميا تحمیيل

تياریخ حياکمیيت خيداونيد نيه پيایيان جهيان،

میکند (مولتمان.)44-46 :1996 ،

پایان داوری خداوند یا ام ال آن اسيييت .از

گروه دوم ،انسييانهایی که در معرا

نظر سييیاسييی ،تاریخ عرصييۀ جنگ قدرت

تولید سيالحهای اتمی ،اسيت مار کشيورهای

اسيييت و مولتميان دو نیروی متخياصيييم این

جهان سيوم ،فقر ،بحرانهای زیسيتمحیطی

جنيگ را اینگونيه تقریر میکنيد (مولتميان،

و دیگر فجایع انسيانی قرار گرفتهاند و دیگر

:)141-139 :1996

عالقيهای بيه امتيداد این تياریخ نيدارنيد .این

گروه اول ،قيدرتمنيدانیانيد کيه انتظيار

گروه (مسييتضييعفان تاریخ) در جسييتجوی

دارنيد تياریخ بيه همین رونيد خود اداميه دهيد

یک پایان سييریع (ولو خشيين) و جایگزینی

و آینده امتداد حال باشيييد .به نظر مولتمان،

یک مسیر دیگر به جای مسیر پیشبینیشدۀ

قدرت و تاریخ به دسيت قدرتمندان اسيت و

قدرتمنيدان برای آینده هسيييتند .آخرالزمان

آنان مایلنيد گاشيييتيۀ پیروزمنيدانۀ خود را به

برای این گروه ،افشييييای حقیقيت و تحقق

آینيده نیز تعمیم دهنيد .آینيدۀ آنيان بيدون

آزادی است.

شيگفتی و جایگزین اسيت .آینده چیزی جز

بيهنظر مولتميان ،این دو گروه روایيت

تميدیيد و برونیيابی ميالکیيتهيای کنونی

ناسيييازگاری از تاریخ دارند ،زیرا «آنکس

قدرتمندان نیسيت .به باور وی ،دنیای مدرن

که ادعا کند جهان جدید به عصير طالیی و

هم پروژۀ قيدرتهيای ،رب اسيييت .آینيدۀ

کمال نزدیک شييده ،جهان را برای مردمی

آنهيا ،یيک پروژۀ برنياميهریزیشيييده یعنی

دیگر بيه اژدهيایی خونخوار تبيدیيل کرده

ميدرنیزاسيييیون دائمی و پیشيييرفيت اجبياری

اسييييت» (مولتميان .)134-139 :1996 ،او

اسييت .مولتمان در توصييیف نسييبت انسييان

عقیيده دارد دنیيای ميدرن دچيار افسيييانيهای
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شيييده اسيييت کيه جهيان پيایيان نمیپيایرد و

همانطور که دنیای سرمایهداری ،اقتصاد را

انسييييان گزینيهای جز همین تياریخ جياری

جهانی کرده و بازارهای کشييورهای جهان

ندارد .مولتمان این باور را در جهانی که در

سييوم را به دسييت گرفته اسييت ،این فرایند

معرا خطرهيای بزرگ زیسييييتمحیطی،

بيهنوعی در سييياختيار طبقياتی کشيييورهيای

اقتصيادی و هسيتهای است ،باوری ،یرواقعی

،ربی هم بازتولید شيييده و امروز یک طبقۀ

توصيييیف میکنيد که برای عقالنیيت مدرن

مسيييتضيييعف جهانی شيييکل گرفته اسيييت.

از ظهور مسييیح و رسييیدن آخرالزمان کمتر

بينييابيرایين ،بييه هيمييان دليیييل کييه اليهيیييات

بياورپيایر اسييييت« .وقيت نزدیيک اسييييت»

رهياییبخش در کشيييورهيای جهيان سيييوم

(مکياشيييفيۀ یوحنيا )1 :1 ،و این وعيدۀ کتياب

ضيرورت پیدا کرده ،ضيروری اسيت که این

مقدن اسيت .آشيکارگی خداوند در فرجام

الهیيات در تميام جهيان برقرار شيييود و بيدیل

جهان ،پایان تاریخ اسييت .برخاسييتن مسييیح

سيييرمایهداری گردد (مولتمان.)68 :1999 ،

مصييلوب از جسييم مرده ،آیندۀ خلقت این

به عبارت دیگر ،مولتمان بر این باور اسيت،

جهيانِ رو بيه زوال را آ،ياز کرده اسييييت.

هميانطور کيه نظيام سيييرميایيهداری در جهيان

مولتمييان برخيياسيييتن مسيييیح از صيييلیيب

همگانی شيييده اسيييت ،الهیات رهاییبخش

قيدرتمنيدان جهيان را بيا پيایيان قيدرتهيای این

هم باید در جهان همگانی شود.

جهان مقایسييه میکند .این پایان ،ناپایداری
قدرتمندان را آشييکار میکند و آنان را که

 .2 -4امید به زندگی ابدی انسان

مقيياومييت میکننييد ،یيياری میکنييد .پیييام

مولتميان بيا طرح این سيييؤال کيه بيا وجود

فرجامشيناسيی مسيیحی ،پیام مقاومت اسيت.

آگيياهی از مرگ چگونييه میتوانیم امیييد

به نظر مولتمان کسيی که رنج میکشيد ،در

داشيته باشيیم ،به امید به زندگی ابدی انسيان
1

حقیقت ،دنبال راهی برای رهایی اسييت ،نه

یا فرجامشيناسيی شيخصيی پرداخته اسيت .او

یک تئودیسۀ فلسفی؛ فرجامشناسی تاریخی

تالش میکند با انسيانشيناسيی خویش که بر

مولتميان ،تفسيييیری برای رهيایی اجتمياعی-

آموزۀ روحالقيدن اسيييتوار اسيييت ،بيه این

سييیاسييی انسييان معاصيير اسييت (مولتمان،

پرسش پاسخ دهد:

 .)139-134 :1996او اسيييتييدالل میکنييد
1. Personal Eschatology.

 )1بيه نظر مولتميان ،انسييييان ميدرن بيا
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انکيار و سيييرکوب یياد مرگ ،بيه موجودی

مرگ آگاه اسييت ،عشييق به زندگی را هم

روانرنجور تبيدیيل شيييده اسيييت .زیسيييتن

محترم میشيييميارد .مرگ و زنيدگی ،وقيایع

حقیقی مسيييتلزم حفظ آگياهی نسيييبيت بيه

بیولوژیيک مسيييتقيل از یکيدیگر نیسيييتنيد،

مرگ اسيييت ،زیرا مرگ و زنيدگی روابط

تجربههای بنیادی هسييتند که ارتبا درونی

درهمتنيیييدهای دارنييد .مييا میمیيریم و این

بييا هم دارنييد .عشيييق بييه زنييدگی خود و

تفياوت ميا و خيدایيان اسييييت .ميا میدانیم

دیگرانی کيه دوسيييتشييييان داریم ،موجيب

میمیریم و این تفاوت ما و حیوانات اسيت.

میشييود احسييان رنجش و نزدیکی تجربۀ

مولتميان بيه این عبيارت رایج در زبيان یونيانی

مرگ کنیم .تصييييدیق جياودانگی ،بيدون

و رومی اشيييياره میکنييد کييه «خودت را

آگياهی از مرگ ممکن نیسيييت (مولتميان،

آنگونه بشنان که فانی هستی» .1در مزمور

.)52-49 :1996

( )90 :12آمده اسيت که «خدایا به ما بیاموز

 )2بيه بياور مولتميان ،زنيدگی انسييييان

کيه یيادميان بميانيد بيایيد بمیریم؛ بياشيييد کيه

یک گشييتالت 2یا کلیت یکسارچه اسييت و

خردمند شييویم» (مولتمان.)54-57 :1996 ،

نيميیتيوان آن را بييه اجيزایيی مي ييل زنييدگيی

مولتميان انسيييان جيدیيد را دعوت بيه بيازیيابی

جسيييمييانيی ،زنييدگيی روحييانيی ،زنييدگيی

تجربه ،رنج و اندیشيۀ مرگ میکند .به نظر

شيييخصيييی ،زنييدگی اجتميياعی ،زنييدگی

او ،افرادی کيه تجربيۀ نجيات در آسيييتيانيۀ

تياریخی ،زنيدگی ابيدی و مياننيد آن تجزیيه

مرگ دارنيد ،اینگونيه زنيدگی را تجربيه

کرد .گشيتالت چیزی بیش از حاصيل جمع

میکننيد کيه گویی توليدی دیگر یيافتيهانيد و

اجزای زندگی انسيييان اسيييت؛ حتی چیزی

زنيدگی یگيانيهای در جهيان دارنيد .آنيان

بیشيييتر از رنجها و اعميال انسيييان اسيييت و

عمیقياً دچيار انيدیشيييۀ مرگ بودهانيد و این

نمیتوان میيان شيييخص و عميل او تميایزی

نيهتنهيا آنيان را از زیسيييتن منحرف نکرده،

قيائيل بود3؛ انسيييان ،کياميل میزیيد و کياميل

بلکيه در پيارهای موارد عمق بیشيييتری بيه

میمیرد و خيداونيد او را بيهطور کياميل زنيده

زندگیشيان داده اسيت .کسيی که نسيبت به

ميیکينييد .بينييابيرایين ،ميوليتيمييان نيظيریييۀ

1. Memento Mori.
2. Geshtalt.

 .3مولتمان از همین زاویه ،لوازم الهیاتی تناسخ (م ل
کارما و داوری متناسب با عمل) را با مسیحیت
ناسازگار میداند (مولتمان.)110-118 :1996 ،

ارزیابی فرجامشناسی یورگن مولتمان در الهیات مسیحی  /سامان مهدور  ،محمدرضا بیات

301

دوگيانيهانگياری مغز و ذهن و انواع دیگر

میگویيد خيداونيد ،مرده را زنيده میکنيد و

دوگيانيهانگياری میيان جسيييم و روح ،تن و

به گمان مولتمان این با روح القدن میسييير

نفس و ام يال آن را نفی میکنيد (مولتميان،

میشييود .فرجامشييناسييی مولتمان با تکیه بر

.)71-77 :1996

الهیييات ت لی ی مسيييیحی ،بيياور بييه خييدای

 )3پييیييونييد فييرجييامشيييينيياسييييی و

فراتياریخی و خييدای حلولیييافتييه را جمع

روحالقيدنشييينياسيييی 1در آرای مولتميان

مييیکيينييد .بييه عييبييارت دیييگيير ،خييدای

(عصيير حاضيير) و پولس قدیس (قرن اول)

فرجامشييناسييی مولتمان هم فرابود و متمایز

اهيميیييت پيیييدا کيرده اسييييت .بير اسييييان

از جهان اسيت (خدای پدر) و هم درونبود

فرجامشيناسيی مولتمان ،تنها با توجه به نقش

اسيييت و در عيالم مشيييارکيت فعياالنيه دارد

روحالقدن میتوان فرجامشيناسيی شيخصيی

(روحالقيدن) .او قيائيل بيه تميایز قلمروی

را فهمیييد (بييک .)1-24 :2007 ،مولتمييان

خدای پدر و روحالقدن است؛ خدای پدر

معتقد اسييت صييرف دانسييتن این که انسييان

به خواسيت خود در این جهان ،ایب اسيت

جياودان اسييييت یيا کلیتی یکسيارچيه دارد،

و حلول روحالقيدن قلمرو او را مخيدوش

نمیتواند او را امیدوار کند .او پاسييخ را در

نمیکند .بنابراین ،مولتمان بهواسيييطۀ ایمان

روحالقدنشيناسيی جسيتجو میکند .به باور

بيه خيدای پيدر و روحالقيدن نياگزیر بوده

مولتميان ،اوالً روحالقيدن خيدای درونبود

اسييت در فرجامشييناسييی خود پیوسييته در

جهان ماسيت ،او تا زمان آمدن خداوند پدر

رفيتوبرگشييييت میيان الهیيات دیيالکتیکی

در کنار مسيیح خدای حاضير جهان ماسيت

فرابود (بر اسيييان ایميان بيه خيدای پيدر) و

و در زندگی ما حلول پیيدا کرده اسيييت .به

الهیات درونبود هگلی (بر اسييان ایمان به

نظر مولتميان ،ميا «در روحالقيدن» زنيدگی

روحالقدن) باشيد .دوماً به باور مولتمان ،از

میکنیم و از این طریق در پرتو لقياءاهلل قرار

آنجا که ما بهطور گشييتالتی در روحالقدن

گرفتيهایم .او نيهتنهيا نقطيۀ اتصيييال انسيييان و

زندگی میکنیم ،میتوانیم با تجربۀ مسیحی

خداوند اسييت ،بلکه همان گشييتالت اسييت

روحالييقييدن ،خييود را هييم فييانييی و هييم

کيه زنيدگی دنیوی و زنيدگی ابيدی را بيه

جاویدان ،هم گارا و هم دائمی ،هم موقت

یکييدیگر پیونييد زده اسييييت .مسيييیحیييت

و هم ابدی فهم کنیم .این وضيعیت متناقض

1. Pneumatology.
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اسيييت ،اما مولتمان ادعا میکند مسيييیحیت

فرجييامشييينيياسيييی مولتمييان بييا محوریييت

تناقض را حل کرده اسييت ،زیرا طبق ایمان

روحالقدنشيناسيی ،مسيیحشيناسيی و تعهد

مسيیحی تنها خداسيت که هویت مطلق دارد

مسييیحی صييورتبندی شييده اسييت ،هرگز

(من آنم که هسييتم)« .منِ» انسييانی تنها «تو»

یک فرجامشيناسيی انحصيارگرا نیسيت؛ زیرا

اسيت در مقابل «منِ» خدایی .ما انسيانهایی

به نظر او ،پیشيینیان و پیروان ادیان دیگر نیز

محدود هسيييتیم و حضيييور روحالقدن در

مشيييمول امیيد مسيييیحی خواهنيد بود .او بيه

وجود انسييانی اسييت که زندگی را جاودان

کتياب مقيدن اشيييياره میکنيد کيه از دو

میکند (مولتمان .)71-77 :1996 ،سيوماً از

رسيييتيياخیز ،یکی «رسيييتيياخیز مؤمنييان از

نظر مادی ،مرگ تجزیه و ازهمپاشييیدگی

1

مردگان» و دیگری «رسيتاخیز عامِ مردگان»

زندگی انسيان و در نتیجه جداافتادگی او از

در هينيگييام داوری اليهيی پيرده بيرميیدارد.

اجتماع اسيييت .در مقابل ،رسيييتاخیز ،خلق

مولتمان با ارائۀ تفسييیری شييمولگرایانه از

دوبارۀ اجزای زندگی و پیوسييتن انسييان به

این آیيات ،معتقيد اسييييت کيه رسيييتياخیز،

یيک اجتمياع جيدیيد اسييييت .بيهواسيييطيۀ

رخدادی فرایندی و چندمرحلهای است که

روحالقدن ،انسيان در مرگ فقط از شيکلی

از مسيييیح آ،ياز شيييده ،بيا یياران مسيييیح و

بيه شيييکيل دیگر تبيدیيل میشيييود .مرگ

دیگران ادامييه مییييابييد (مولتمييان:1996 ،

«نیسيتی» نیسيت .در مرگ ،پیوسيتگی انسيان

 .)110-104مولتميان این تفسيييیر از آموزۀ

در برابر خيداونيد بياقی میميانيد ،زیرا ارتبيا

روحالقييدن را بر اسييييان مفهوم یهودی

انسيان و خداوند بُعدی از وجود اوسيت که

روح 2یهوه در کتياب مقيدن ارائيه کرده

قابل حاف نیسييت .مرگ انتقال از زندگی

است (مولتمان.)XIII :1996 ،

محيدود بيه زنيدگی نيامحيدود (جياودان)

نهالی از کُندۀ یَسا سر بر خواهد آورد و شاخهای از
ریشههایش میوه خواهد داد .روح خداوند بر او قرار
خواهد یافت ،روح حکمت و فهم ،روح مشورت و
قوّت ،روح معرفت و ترس خداوند .لذت او در ترس
خداوند خواهد بود .بر حسب آنچه به چشم بیند،
داوری نخواهد کرد و بر وفق آنچه به گوش شنود،
حکم نخواهد داد ،بلکه بینوایان را به عدالت داوری
خواهد کرد و برای ستمدیدگان زمین به انصا حکم

1. Disintegration.

2. Roach.

اسييت .مولتمان معنای مرگ و رسييتاخیز را
در مرگ و رسييتاخیز مس يیح مییابد .مرگ
مسيیح ،دگردیسيی فرم بدنی اوسيت؛ او در
رسيتاخیز از شيکلی ضيعیف به شيکل جالل
تييبييدیييل مييیشييييود .چييهييارم ياً ،گييرچييه
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خواهد داد .جهان را به عصای دهانش خواهد زد ،و
ش ّریران را به َنفَس لبهایش خواهد کشت .کمربند
او عدالت خواهد بود و شال کمرش ،امانت (اشعیا،
.)5-1 :11

 )4مولتمان امید مردگان رنجکشيييیده
را نیز معطوف به فرجام جهان میداند .آنان
تحت ظلم بودهاند ،رنج کشييیدهاند ،کشييته
شيييدهاند و اینک یادآوری و اندیشيييیدن به
آنان هم در جهان ما سيرکوب شيده اسيت.
به نظر مولتمان ،مسيألۀ اصيلی الهیات سيیاسيی
آلمان پس از جنگ و آشيویتس این اسيت
کييه ميردگييان هيم تييا زمييانيی کييه داوری
عادالنهای بیابند ،آرامش نخواهند داشيييت.
او خود را با این سيييؤال کالسيييیک مکتب
فرانکفورت همراه میدانيد کيه آیيا پیروزی
آدمکشها بر قربانیان بیگناه برگشتناپایر
اسيت؟ انسيان مدرن از عدالت اجتماعی دم
میزنييد و در همييان حييال ،رنج مردگييان
گاشييته را فراموش کرده اسييت (مولتمان،
 .)107 :1996بهنظر مولتمان ،فرجامشيناسی
مسيييیحی بيایيد بتوانيد توضيييیحی دربيارۀ
چيگيونيگيی اميیييد ميردگييان هيم ارائييه ده يد
(مولتميان )96-104 :1996 ،مولتميان دربيارۀ
امید مردگان معتقد اسييت که اوالً بسييیاری
از انسييانها نمیتوانند در این دنیا شييیرینی
زنيدگی را درك کننيد .بنيابراین ،رحميت
الهی ایجاب میکند شيکلی از زندگی پس
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از مرگ و پیش از رسيتاخیز همگانی وجود
داشيته باشيد .این شيکل از زندگی مردگان
در فضيا-زمان مخصيوص آنان جریان دارد
و ميا قيادر بيه درك آن نیسيييتیم .در زميان
رسيييتياخیز ،مردگيان و زنيدگيان بيا هم ظهور
جالل خداوند را درك میکننيد ثانیاً آموزۀ
سييينّيتيی بيرز (ب يهخصيييوص در اليهيیييات
کاتولیک) مسيتلزم جدا شيدن روح از جسيم
پس از مرگ اسييييت ،اميا مولتميان چنین
تفکیکی را یيک تفکیيک انسييييانمحورانيه
میداند ،زیرا امیدی برای نجات ،یر انسييان
باقی نمیگاارد (تنها روح انسيييان به قلمرو
نجيات وارد میشيييود) و در نتیجيه ،نظریيۀ
سينّتی برز را رد میکند .از نظر او ،انسيان
دارای کلیّتی تجزیهناپایر اسيييت و با همین
گشتالت پس از مرگ زندگی میکند .ثال اً
در فرجيامشييينياسيييی مولتميان ،پراکسيييیس
(عميل) امیيد ،یيادآوری و حفظ اجتمياع بيا
مردگان اسيييت .مسيييیح تا زمان رسيييتاخیز
همگيانی ،هم خيدای مردگيان و هم خيدای
زندگان اسييت .مردگان و زندگان امیدهای
مشييترکی دارند که بر اسييان آنها اجتماع
یياران مسيييیح را شيييکيل میدهنيد .مولتميان
یيياران مسييييیيح را دو نيیيمدایيرۀ روبيروی
یکييدیگر توصيييیف میکنييد کييه گرد او
اجتمياع کردهانيد و عيداليت خيداونيدی را
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انتظار میکشيييند .یاران مسيييیح «برادران و
خيواهيران ميؤمين ،ضيييعيفييا ،گيرسييينيگييان و
زنيدانیيان» هسيييتنيد (مولتميان-110 :1996 ،
 .)104ایين افيراد پيیيش از فيرا رسييييیييدن
حياکمیيت الهی ،حياکمیيت مسيييیح را برپيا
کردهانيد کيه در حقیقيت ،گياار خلقيت بيه
ابدیت اسيييت (مولتمان .)195 :1996 ،رابعاً
مولتمان سيوگواری را یکی از اشيکال حفظ
اجتمياع بيا مردگيان میدانيد .ميا در مرگ
کسيانی که دوسيتشيان داریم ،گویی بخشيی
از خود را هم دفن میکنیم .اما سييوگواری
در خالل سييازوکار گفتگوی میان زندگان
امکيان «بيازسيييازی خود» را ایجياد میکنيد.
بنييابراین ،سيييوگواری مؤمنييانييه ،ميياهیييت
تراژیيک نيدارد .ميا بيهجيای عزاداری و ،م،
اعالم اجتمياعی جدید با مرده میکنیم و در
انتقيال او بيه جهيان ابيدی مشيييارکيت داریم.
بيههمین دلیيل اسيييت کيه مولتميان بياور دارد
کسيانی که در سيوگواری شيرکت میکنند،
شجاعت دوباره زیستن پیدا میکنند .به نظر
او ،شييرکت در سييوگواری نوعی مبارزه و
مخياطرهای شيييخصيييی و اجتمياعی علیيه
سيرکوب آگاهی از مرگ اسيت (مولتمان،
.)119-128 :1996

 .3ارزیابی
 .3 -1جایگاه فرجامشناسی مولتمان در
فرجامشناسی مسیحی قرن بیستم

همانطور که پیشيتر گفتیم ،الهیات مسيیحی
قرن بیسيييتم نياگزیر از بيازانيدیشيييی در فهم
س ينّتی از آموزۀ فرجامشييناسييی شييد .کارل
بارت و رودلف بولتمان 1884-1976( 1م).
نخسيتین الهیدانان مسيیحی بودند که از دو
منظر متفيياوت نقش قييابييلتوجهی در این
تحول الهیاتی داشيييتند .از یکسيييو ،بارت
میخواسييييت آموزههيای مسيييیحی را در
تمامی شيئون زیست مادی بازسازی کند .از
سيييوی دیگر ،بولتمان میخواسيييت مفاهیم
الهی را بيا مقوالت فهم انسيييانی تبیین کنيد.
در نتیجيه بولتمان نخسيييتین الهیدان بزرگ
قرن بیسييتم بود که فرجامشييناسييی نظاممند
الهیيات مسيييیحی را صيييورتبنيدی کرد .بيا
وجود این نکته ،مولتمان تصيمیم داشيت از
دوگيانيۀ بيارت و بولتميان کنيارهگیری کنيد و
فهم سيومی از فرجامشيناسيی مسيیحی ارائه
کنيد .گرچيه ،مولتميان در مکتيب الهیياتی
بييارت آموزش دیييده بود ،این الهیييات را
محدودکننده یافت و به این نتیجه رسید که
الهیيات بيایيد بتوانيد امکيانهيای سيييیياسيييی

1. Rudolf Bultmann.
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مسيیحیت را هم شيکوفا کند (میکاد:1999 ،

رقیيب -فرجيامشييينياسيييی نظياممنيد بولتميان-

 .)1بنابراین در میدان فرجامشيناسيی نظاممند

اشاره می کنیم:

قرن بیسيتم ،فرجامشيناسيی مولتمان مهمترین

نخسيتین پرسيش این اسيت که روشين

بدیل و رقیب فرجامشييناسييی بولتمان بوده

کنیم مولتميان و بولتميان چگونيه بيا سييييه

اسيت .بولتمان تفسيیری اگزیسيتانسيیالیسيتی از

فرجامشيناسيی رقیب پیشيین (،ایتشيناسيی

فرجامشييناسيی مسيیحی ارائه داد و مولتمان

علمی انسيان مدرن ،فرجامشيناسيی سينّتی و

این آموزه را در پیوند با تعهد سيييیاسيييی و

الهیات لیبرال) مواجه شيدهاند؟ مولتمان این

اجتماعی مسيیحی تفسيیر کرد .دیدگاههای

دیيدگياه بولتميان را تيأییيد میکنيد کيه تفکر

مولتمان و بولتمان دو وجه مشيييترك دارند

،ایتشيناختی انسيان مدرن «آینده» را متعیّن

که آنها را از آرای فرجامشييناسييانۀ قرون

کرده اسييييت و آن را بيه بنيد تياریخگرایی

قبيل و حتی ا،ليب تفياسيييیر معياصييير متميایز

کشيیده اسيت .همچنین ،وی همانند بولتمان

میکند:

باور دارد که الهیات لیبرال ،فرجامشييناسييی

الف) هر دو ،فرجامشيناسيی را دوباره

را به آموزهای حاشييیهای تقلیل داده اسييت؛

بيه م يابيۀ هسيييتيۀ مرکزی الهیيات مسيييیحی

اما مولتمان از منظر متفاوتی فرجامشييناسييی

بازشييناسييایی و نظاممند کردند؛ به این معنا

سينّتی را نقد کرده اسييت .بولتمان مهمترین

کيه ارتبيا آموزۀ فرجيام جهيان بيا شيييئون

نقصييان فرجامشييناسييی سيينتی را مشييکل

مختلف زندگی را تبیین و تفسیر کردند.

هرمنوتیکی و ناآگاهی آن نسيبت به تفاوت

ب) ایيين دو دیييدگيياه را مييیتييوان

جهييانبینی عهييد جييدیييد و دنیييای مييدرن

«فرجامشيناسيی جدید مسيیحی» نامید؛ زیرا

ميييیدانيييد .ميييوليييتيييميييان عيييقيييیيييده

مخاطبشيان انسيان مدرن اسيت .آنان فهمی از

داردفيرجييامشيييينيياسييييیهييای سيييينيتيی بير

مشيکالت و نیازهای جهان مدرن داشيتند و

مسيیحشيناسيی (رنج) اسيتوار نیسيتند و نجات

میخواسيتند بدون آنکه به دام عقلسيتیزی

،یر انسييان را فراموش میکنند .جدول زیر

بیفتند ،فرجامشيناسيی مسيیحی را در برخورد

موضيع مولتمان را با مواضيع بولتمان مقایسيه

با مسائل امروز بازسازی کنند.

میکند.

بنابراین ،در این بخش به نوآوریهای
فرجامشييناسييی مولتمان نسييبت به دیدگاه
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معیار

بولتمان

مولتمان

رویيکيرد در ميقيابيل

انسيييان ميدرن ،امیيد خویش را بيا تکیيه بر تفکر علمی و تحلیيل

این تفکر در حقیقت برونیابی تاریخ مطلوب قدرتمندان اسيت.

،ایتشييناسييی علمی

حوادث گاشيته به دسيت میآورد که بیش از آنکه امید باشيد،

بر اسيان آن تاریخ نمیتواند چیزی جز همین تاریخ باشيد .هیچ

انسان مدرن

آینيده را پیشبینی میکنيد .این تفکر بر آن اسيييت کيه جهيان

عنصيير ،یرمنتظرهای در بر نخواهيد داشييت و ضييعفيا را از امیيد،

شييایسييتۀ انسييان ،تنها با منابع ،طراحی و عمل انسيانی نه با موهبت

محروم نگه میدارد.

الهی محقق میشود].]4, pp 138-144
رویيکيرد در ميقيابيل

این فرجامشيناسيی به این واقعیت بیتوجه اسيت که آموزۀ فرجام

این فرجامشيناسيی مبتنی بر مسيیحشيناسيی نیسيت .فرجامشيناسيی

فرجامشناسی سنتی

جهان با جهانبینی اسيطورهای بیان شيده اسيت و امروز نباید خود

باید بر مسيیحشيناسيی ،یعنی درك حقیقت رنجآلود زندگی در

را در بند این اسطورهها گرفتار کنیم (بولتمان.)18-11:1958،

این جهيان مبتنی بياشي يد و امیيد مسييیحی را بيه ميابيۀ عنصييری
رهياییبخش در ميقابيل فهمی جيامع از رنجهيای امروز انسييان و
طبیعت صورتبندی کند.

رویيکيرد در ميقيابيل

الهیات لیبرالبیشيتر به یک الهیات طبیعی شيباهت دارد که خدای

تفکیک الهیات لیبرالمیان شيخص و طبیعت باع« شيده اسيت

الهیات لیبرال

فرابود را به خدای درونبود تبيدیل میکنيد و آموزۀ فرجام جهيان

این الهیيات نسييبيت بيه مرگ طبیعيت بیتفياوت بميانيد و بیيانی

را به توصیههای اخالقی حاشیهای تقلیل میدهد (گرنز و اولسن،

انسييانمحورانيه از کتياب مقيدن ارائيه دهيد کيهبيه فرجيام جهيان

.)129-149:1390

بیتوجه است.

پرسيش دیگر این اسيت که فرجامشيناسيی

جيدول زیر دو دیيدگياه را دربيارۀ محتوای

مولتمان چه چشمانداز تازهای نسبت به امید

فرجامشييناسييی یعنی مفهوم امید مسييیحی،

مسيیحی گشيوده اسيت؟ این فرجامشيناسيی،

شيييمولیيت امیيد ،و عميل و انتظيار برآميده از

برخالف فرجيامشييينياسيييی فردی بولتميان،

آن نشان می دهد.

دارای یيک امیيد جهيانشيييمول و برخوردار
از ابعاد اجتماعی است.
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تفسييیر میکند .این فرجامشييناسييی شييامل
مولتمان

محتوای امید

بولتمان

متعلق امید

ضعفای
فرجامزندگی ا
مسیحی امیدبه
ازشناسی
فرجام
مسیحیشامید
پیروزی .در
بدی،اسيت
جهان
آموزۀ
يخصيی
فرجام جهان در حال مؤمن ر میدهد .فرجامشناسی و

چهار تفسیر الوهی ،کیهانشناختی ،تاریخی

مسیحی

به ساختن وجود تازهای بهجای وجود قدیم انسان است .این امید

تاریخ ،خلق جدید زمین و طبیعت و تحقق جالل خداوند

ال شخصی و فراتاریخی است و در پرتو ایمان مسیحی و رحمت
کام ً

است .متعلق این امید در آینده است.

تفسيیر مولتمان خدای مسيیحیت ،تنها خدای

الهی در زمان حال ر
شمولیت امید

میدهد (بولتمان.)322-330:1951،روح انسيان نیسيت ،او خدای جسيم انسيان،

مسیح
نجات) هستند.
مشمولخامیدومسیحی (
خيدارای همۀ
امید در انحصار افرادی است که ایمان بیاورند و رحمت الهی
سييييایر
خيدای
مخلوقاتتياری
جوامع و

دریابند .فقط آنان هستند که میتوانند قلمرو ابدی حضور خداوند را

اولینکسی است کهنجاتیافته است ودرطول تاریخ ،فقرا

درك کنند (مکگراث.)552-554:2016،

و ضعفا و ستمدیدگان و مؤمنان هم در حلقۀ نجات یاران او

مخلوقات هم هسيييت و وعدۀ امیدبخش او

شناسی
خواهد
یک وعدۀ
(حتی
فرجامنسانها
بود.وند همۀ ا
آمدن خدا
فراگیرند .با
قرار میگیر
يدپیدا میکنند.
نجات
مختلف دارد و امیييد
ستمکاران) بعي
مولتمييان چهييار

پراکسیس (عمل)

عمل امید ،پایرش مخاطره و انتظار است .انسان باید در انتظار تحقق

عمل امید ،مقاومت و انتظار است .قدرتهای جهان

امید

فرجام جهان چشم از این جهان ببندد و با ایفای نقش خود در جهان

میکوشند نشان دهند تاریخ همین است که مییابیم .امید

مسیحی را در زمینۀ این ابعاد تفسیر میکند.

مولتمان
فرجامشييناسي
ی را
تجربهدااوند
به وعدۀ خ
محدودکه
دعوت میکند
مسیحییمؤمنان را
در جستجوی معنویتبخشی باشد .این نقش (قانون مسیح) برای هر
یهانیمقاومت
قدرت
نکنند و در برابر
فرد متمایز از دیگران است و از طریق فیضی که خداوند به
کنند .بلکيه
سيييت،
آخرالزمان
فراموشی
عرفاناوی یيا باور

دادهاست ،متعین میشود (بولتمان.)328-329:1951،
دیالکتیک حال و
آینده

آینده از طریق معنویتبخشی ،با اکنون در ارتبا

آموزهای همهجانبه اسيت و امید مسيیحی را
است.

آینده از طریق لحنبخشی بر تاریخ ،اثر میگاارد .زمانهای

فردی
جنبهشبیههای
گستردها
کنند ،و
سازی می
همۀتاریخ
خودیرا بااز پایان
بستر تاریخ،
درتحقق
معنویتبخشی در زمان حال ،یعنی باور کنیم اینجا برای
آینده
این ميریتم
ماهبی ،نمایشی
زندگی اصیل کافی نیست ،میتوانیم در زمان حاضر مشمول
هستند.این
بخشیيد.
یکني
تفسيييازیير
هایبيیيعيی
نیایش ط
لطفياعيی و
اجتيمي
خداوند شویم و آنگاه حیات تازهای بیابیم (بولتمان.)31-34:1968،

م ل چرا،ی است که از دور نمایان است و جریان تاریخ را

فرجامشييناس يی شييامل چهار تفسييیر الوهی،
هدایت میکند.

کیهيانشييينياختی ،تياریخی و شيييخصيييی از
 .3-2همهجانبهبودن فرجامشناسی مولتمان

آموزۀ فرجام جهان است .در تفسیر
تفسیر میکند .این فرجامشناسی شامل

فرجامشيييناسيييی مولتمان چهار بعد مختلف

چهار تفسیر الوهی ،کیهانشناختی ،تاریخی

دارد و امیيد مسيييیحی را در زمینيۀ این ابعياد

و شخصی از آموزۀ فرجام جهان است .در

تفسيييیر میکنيد .فرجيامشييينياسيييی مولتميان

تفسیر مولتمان خدای مسیحیت ،تنها خدای

محييدود بييه تجربييهای عرفييانی ی يا بيياوری

روح انسان نیست ،او خدای جسم انسان،

آخرالزمانی نیست ،بلکه آموزهای همهجانبه

خدای جوامع و تاریخ و خدای سایر

اسيت و امید مسيیحی را در بسيتر گسيتردهای

مخلوقات هم هست و وعدۀ امیدبخش او

از هميۀ جنبيههيای فردی ،اجتمياعی و طبیعی

یک وعدۀ فراگیر خواهد بود.
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 .3 -3شمولگرایی

فرجامشيناسيی مولتمان دربارۀ فرجام جهان

فرجامشييناسييی مولتمان از این نظر که امید

میتوانيد منجر بيه امیيد مؤمنيان مسيييیحی در

مشيييترکی میيان ادیيان فراهم میکنيد ،قيابيل

جریيان زنيدگی روزمره و در میيان تجربیيات

تحس يین اسييت .این دیدگاه ،رسييتگاری در

رنجآلود مظلومین شود؟

فرجام جهان را محدود به مؤمنان مسيييیحی

به نظر مولتمان ،شيييناخت خدا در این

نمیداند ،بلکه مبنایی برای رسييتگاری همۀ

عالم ممکن نیسييت ،زیرا او در آینده اسييت

انسانها صورتبندی میکند .امید ،رهاورد

و هنوز نیيامده اسيييت .بنيابراین ،امیيد الهیياتی

کسييی اسييت که به متعلّق امید باور داشييته

مولتمان نمیتواند موجب شيکلگیری امید

باشيد ،اما همه نجات پیدا میکنند .بنابراین،

معرفيتشييينياسييييانيه شيييود و از این نظر،

مومنيان در ادیيان دیگر و حتی آتئیسيييتهيا

فرجامشييناسييی مولتمان هرگونه سييازوکار

نیز مشييمول این امید هسييتند .فراتر از این،

معرفييتبخش و یقینی برای تحقق فرجييام

فرجامشيناسيی مولتمان ،مظلومین تاریخ را -

جهيان را ممتنع میکنيد .اگرچيه مولتميان

فراتر از باورهایشيان -مشيمول امید مسيیحی

فرجامشيناسيی سيکوالر مارکس و هگل را

و عضوی از جمع یاران مسیح میداند.

محيافظيهکيار میدانيد ،اميا آیيا در عوا ،این
محيافظيهکياری موجيب شيييکيلگیری یيک

 .3 -4انتقادات بر فرجامشناسی مولتمان

فرجيامشييينياسيييی مولتميان بيهر،م امتیيازهيای
فوق ،دارای برخی اشکالهای اساسی است
که به آنها اشاره میکنیم.
 .4-1-3تردید در ایجاد امید روانشناختی

فرجيامشييينياسيييی مولتميان خبر از نجيات و
رسيييتگياری همگيانی و ،یرمنتظرۀ عيالم در
آیينييده ميیدهييد ،امييا یيکيی از ميهيميتيریين
چالشهای پیش روی این فرجامشيييناسي يی
این است که وعدۀ آن تا چه حد امیدبخش
اسييت؟ به عبارت دیگر ،آیا آگاهیبخش يی

فرجيامشييينياسيييی معرفيتبخش نزد آنيان
نمیشود؟
مولتميان بياور دارد ایميان بيه فرجيام
جييهييان اگييرچييه بييرآمييده از امييیييدی
معرفتشييناسييانه نیسييت ،میتواند منجر به
امیيد روانشييينياختی شيييود .این ميدعيای
مولتميان نمیتوانيد بيه این واقعیيت ملمون
بیتوجه باشيد که محقق نشيدن فرجام جهان
با وجود همۀ شييرور اخالقی و طبیعی عالم،
امکان روانشيناختی امید را مخدوش کرده
است ،زیرا شک انسانی که خود را در برابر
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تهيدیيد بیمياری ،جنيگ ،اسيييتبيداد و فقر

عيالم تميایزی میيان خيدا و ،یرخيدا برقرار کرد.

فزاینده تنها یافته اسييت ،یک شييک معقول

جهانی که در روحالقدن تجربه میشييود ،معنوی

است.

اسيت و بهسيویی میرود ،زیرا روحالقدن پیوسيته

 .3 -4-2سازگاری بین روحالقدسشناسی
مولتمان و امید مسیحی

مولتميانبيا تکيیه بر آموزۀ ت ليی« ،خيدای درونبود و
فرابود را در قلمرو الهیيات خود جمع میکنيد .البتيه،

در کار این جهان اسيت .اگر عالم با همۀ شيرور آن
در خداست ،اگر نمیتوان مرز مشخصی میان خدا
و ،یرخدا ترسيیم کرد ،چگونه میتوانیم به «خدایی
که میآید» امید داشته باشیم؟

این نياهمگونی در آ،ياز امر بيه تنياقض نمیانجياميد،

 .3-4-3تردید در توفیق تخیل الهیاتی مولتمان

زیرا مولتميان دو سييياحيت متميایز برای این دو جنبيۀ

اگيرچييه ،یيکيی از ميهيمتيریين نيقييا قيوت

الوهی تصييویر کرده اسييت؛ اما بسييط فلسييفی این

فرجامشيييناسيييی مولتمان تحلیل انتقادی او

الهيیات موجيب بروز چيالشييی در فرجيامشيينياسييی

دربيارۀ دالیيل نياامیيدی نسيييبيت بيه تياریخ این

مولتميان شييده اسييت .کشيياکش خدای فرابود و

جهان اسييت زیرا به نظر او ،فرجامشييناس يی

خدای درونبود در فرجامشيناسيی مولتمان ،او را به

سيييکوالر انسيييان ميدرن پیياميدی جز اعتیياد

دیدگاهی میرساند که چندان با ماهیت ،یرمنتظرۀ

جهان اول به پیشيرفت ،اسيت مار جهان سيوم

) (novumآمييدن خييداونييد پييدر در آیينييده

و تخریب محیط زیسيييت نداشيييته اسيييت.

)(adventusسييازگار نیسييت .خدایی که ما در

مولتمان بهدرسيييتی اسيييتدالل میکند چون

این جهان تجربه میکنیم ،روحالقدن اسيت که از

عقالنیت ما بر اسييان مقوالت محدودی از

این جهان مادی منفصل نیست .مولتمان عقیده دارد

زميان و مکيان شيييکيل گرفتيه اسيييت ،راهی

اگر درسيت بیندیشيیم ،روحالقدن همان گشيتالت

بيرای رهييایيی عيقيالنيی از چشييييمانييداز

وجود ان يسانی ماسيت ،خدایی اسيت که با ایمان به او

ميأیونکننيدۀ این جهيان نيداریم .در نتیجيه،

و تجربيۀ حلول او در جهيان یقین پیيدا میکنیم و

او میکوشييييد مقولييۀ امی يد را جييایگزین

پس از مرگ زنده خواهیم شيد .بهسيختی میتوان

عقالنیيت کنيد و این رویکرد تنهيا بيا مراجعيه

روحالقيدنشيينياسييی مولتميان را از یيک الهیيات

به تخیّل بجای عقالنیت نظری ممکن شييده

حلولگرایيانيه متميایز کرد؛ گویی هرچيه در عيالم

اسيييت .مولتميان عالقيهای بيه روش الهیياتی

هسيت ،رنگ و بوی الوهی دارد و نمیتوان در این

نيدارد و در عوا بيه تخیّل الهیياتی پنياه برده
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اسييت .اما روشيين نیسييت که تخیّل الهیاتی

ایجاد نکرده است.

مولتميان تيا چيه انيدازه در برانگیختن امیيد

 .3 -4-5خل میان امید فرجامشناختی و

موفق بوده است؟

چگونگی تأثیر این امید در رفتار مؤمنان

 .4-4-3ابهام در سازوکار درهمکنش زمان

بيه بياور مولتميان ،هميانطور کيه آگياهی از تحقق

خطی و زمان ابدی

جالل خيداونيد در فرجيام جهيان ،موجيب شييادی و

برخالف فرجامشييناسييی اگزیسييتانسييیال بولتمان،

معنيابخشييی زنيدگی در این زنيدگی میشييود،

مولتمان توانسيته اسيت تصيویر منسيجمی از نسيبت

آگياهی از حياکمیيت خيداونيد در فرجيام جهيان،

میيان زميان خطی و زميان ابيدی برقرار کنيد؛ زیرا بيه

موجب مقاومت مظلومین در این جهان میشيود و

بياور وی ،فرجيام جهيان پيايیا ِن زميان خطی این جهيان

آگيا يهی از خليق مجيدد طيبيیعيت ،موجيب حفيظ

اسيييت ،اميا پيایيان زميان (بيهمعنيای عيام) نیسيييت بلکيه

محیط زیسييت میشييود .اما چگونگی وقوع آنها

فرجيام جهيان نقطيۀ آ،ياز نوع جيدیيد زميان اسيييت و

روشين نیسيت .مولتمان بهدرسيتی اسيتدالل میکند،

این نظریه ،مسييتلزم نگاه گردشييی به زمان اسييت.

کسيی که رنج میکشيد ،در حقیقت ،بهدنبال راهی

بنابراین ،فرجام جهان در آینده واقع خواهد شيد ،اما

برای رهایی اسيت ،نه یک تئودیسيۀ فلسيفی ،اما آیا

در عین حال ،حا ِل آینده هم خواهد بود؛ یعنی تمام

وعدۀ فرجامشناسی او چیزی بیشتر از یک تئودیسۀ

زمانهای ما در فرجام جهان حاضير هسيتند و زمان

فلسييفیبيه دسيييت میدهيد یيا راه رهيایی را نشيييان

ابدی ،محیط بر تمام زمانهای ماسيت .از این طریق

میدهيد؟ او عقیيده دارد اثرگيااری وعيدۀ امیيد در

اسيييت کيه حيال ،بيا ابيدیيت اتصيييال پیيدا میکنيد.

جهان از طریق لحنبخشيی به تاریخ انجام میشيود،

اگرچيه ،نمیتوان بر ابهيام کیفیيت زميان ابيدی در

اما توض يیحی بیش از این در نوشييتۀ او نمییابیم .به

الهیيات مولتميان خرده گرفيت ،زیرا او اسييتيدالل

نظر میرسيييد خألیی میيان امیيد فرجيامشيينياختی

کرده اسيييت ذهن ميا گنجيایش تفکر بيا مقوالت

مولتميان و چگونگی تيأثیر این امیيد در رفتيار مومنيان

نامحدود زمان و مکان را ندارد .اما به نظر میرسييد

وجود دارد.

سيييازوکيار درهمکنش زميان خطی و زميان ابيدی

نتیجهگیری

(بهخصيوص تقدم هسيتیشيناختی زمان ابدی) در

در مقام نتیجهگیری میتوان گفت فرجامشيناسيی

فرجامشييناسييی مولتمان چندان گویا نیسييت ،زیرا

مولتمان پاسيخ الهیات مسيیحی (امید) را در نسيبت

نتوانسيته اسيت تحول زمان خطی را بر اسيان فهم

با رنجهای معاصيير انسييان صييورتبندی میکند.

يکنيونيی از ایين زميان تيوضييیيح دهيد و بيرخيالف

جدول زیر مضيامین اصيلی فرجامشيناسيی وی را

ادعيایش نقيا تميان چنيدانی بيا فهم علمی زميان
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نشان میدهد.
فرجامشناسی (فهم نظم موعود)

منطق امید

پراکسیس امید

فرجامشناسی الوهی :آمدن خداوند

لحنبخشی به تاریخ (تفوق آینده)

( Charaشادمانی) در برابر( Charisفیض)

فرجامشناسی کیهانی :خلقت دوبارۀ

پیوستگی مادی جهان جدید و قدیم

مقاومت در برابر گناه ساختاری علیه طبیعت (الهیات
زیستمحیطی)

عالم
فرجامشناسی سیاسی :پایان سلطۀ

تقدیرزدایی از تاریخ

مقاومت در برابر ظالمین

قدرتمندان
فرجامشناسی شخصی :امید به زندگی

درهمتنیدگی مرگ و زندگی از طریق تجربۀ

ابدی

روحالقدن

سوگواری

بنيابراین ،میتوان گفيت فرجيامشيينياسييی
مولتميان عالوه بر نقيد فرجيامشيينياسييی سيينّتی،
نوآوریهایی در الهیات مس يیحی قرن بیسييتم مانند
نگياهی جيامع و فراگیر بيه متعلّق امیيد ،خوانشييی
اجتماعی از پراکسيیس امید و جایگاه مفهوم آینده
در امید تاریخی ارائه کرده است.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رسااله این مقاله برگرفته از پایان نامه ساامان مهدور دانشاجوی کارشاناسای ارشاد فلسافه دین با عنوان
"مقایساه و ارزیابی دیدگاههای فرجامشاناختی یورگن مولتمان و رودلف بولتمان" با راهنمایی دکتر محمدرضاا بیات و مشااوره دکتر بهزاد حمیدیه
است .عدم درز نام استاد مشاور با موافقت ایشان بوده است.
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Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s innovative version of proof of the truthful
(Burhān-i ṣiddīqīn) and its reception in Islamic kalām
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philosophy and kalam, the proof of the truthful (Burhān-i ṣiddīqīn)
has a unique position due to its merits. Invented by Avicenna (Ibn
Sīnā), it soon received a noticeable reception from his followers who
tried to present new versions of the proof. Among the postAvicennian Imāmī theologians, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (d. 672/1274)
set forth an important, new version of the proof of the truthful in his
theological treatise entitled Fūṣūl, which is known by some of later
Imāmī theologians as an innovative version of the proof. The gist of
his argument is that since contingent beings are not beings in
themselves, nor can be by themselves the cause for something to
exist, there must be a necessary existence among the beings of the
universe. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s innovative version of proof of the
truthful and its effects on and reception by the later theological and
philosophical works has not received much attention in the recent
researches so far. Present article, discussing and analyzing al-Ṭūsī’s
innovative version of the proof, points out that some of the Muslim
theologians paid considerable attention to it and set out various
versions of the proof in their writings.
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تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی
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تقریر ابتکاری نصیرالدّین طوسی از برهان صدّیقین و بازتابهای آن در کالم
اسالمی
حمید عطائی نظری

1

تاریخ دریافت:

ی ارائهشيده در فلسيفه و کالم اسيالمی «برهان صيدّیقین» به
چکیده :در میان برهانهای خداشيناسي ِ

1399/12/20

ص خود جایگاهی منحصير به فرد دارد .این برهان که نخسيتینبار از سيوی
سيبب ویژگیهای خا ّ

تاریخ پذیرش:

ابنسييینا مطرح شييد ،با اقبال فیلسييوفان و متکلّمان پیرو او مواجه شييد و شييماری از آنان کوشييیدند

1400/3/24

تقریرهایی تازه از آن ارائه کننيد .از جمليه ،خواجه نصييیرالدّین طوسييی (د 672 :ه..ق ).در رسييالۀ

واژگان کلیدی:

فصيول تقریر تازه و مهمّی از برهان صيدّیقین را مطرح کرد که به گواهی برخی از متکلّمان ،ابداع
وی بهشيمار میآید .تقریر تازۀ خواجهنصيیر از برهان صيدّیقین و نیز تأثیرها و بازتابهای بعدی آن

بييييرهييييانهييييای در مکتوبات فلسيفی-کالمی تا کنون مورد توجه جدی قرار نگرفته اسيت و بدینسيبب سيهم قابل
خداشيناسيی ،برهان مالحظۀ خواجه در تطوّر و تنوّع برهان صي ّدیقین در فلسيفه و کالم اسيالمی نادیده انگاشيته شيده .در
صيدّیقین ،ابنسيینا ،پژوهش حاضيير ،پس از اشيياره به تقریرهای متداول برهان صييدّیقین در دورۀ محقق طوسييی ،از
نصييييیييرالييدّیيين رهگار مقایسييۀ تقریر نوآورانۀ وی از برهان ص يدّیقین ،با تقریرهای پیشگفته ،ابعاد ابتکاری تقریر
طييوسيييی ،کيالم خواجه نشييان داده میشييود .همچنین با تتبّع در نگاشييتههای کالمی امامیّه و اشيياعره این نکته ثابت
امامیّه.

میشيود که تقریر نوین خواجه با اسيتقبال شيایان توجه متکلّمان امامی و اشيعری پس از وی روبرو
شده است ،بهگونهای که بسیاری از آنان به بازگفت یا ارائۀ تقریرهایی مشابه آن پرداختهاند.

DOI: 10.30470/phm.2021.139789.1907

Homepage: phm.znu.ac.ir
 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،پژوهشکدۀ الهیات و خانوادهh.ataee@isca.ac.ir ،

322

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

مقدمه

از طریق آن ثابت میشييود تحقّقِ موجودی

فیلسيييوفان و متکلّمان مسيييلمان برای اثبات

در عيالم خيارج بيدون وجود واجيب بيالياات

وجود خيداونيد ،اسيييتيداللهيای گونياگونی

یا خداوند ممکن نیسيييت .به بیان دیگر ،در

ارائيه کردهانيد کيه از جمليۀ آنهيا «برهيان

برهيان صيييدّیقین ،وصيييفی (یعنی وجوب

صيييدّیقین» اسيييت .طرّاح و مبتکر این نوع

وجود) برای مطلق واقعیّت و وجود اثبيات

برهان که جایگاهی بیبدیل در میان براهین

میشيييود که در حقیقت ،وصيييف خداوند

خداشيناسيی در الهیّات اسيالمی پیدا کرده،

اسيييت و در نتیجيه ،عینیّت خيداونيد بيا مطلق

شيیخالرئیس ابنسيینا (د 428 :ه.ق ).اسيت و

واقعیت و وجود ،ثابت میشييود .بنابراین با

همو نیز برهان ماکور را طریق «صييدّیقین»

چنین برهيانی میتوان وجود خيدا را بيدون

در شييينياخيت خيداونيد خوانيد .او در آثيار

واسيطۀ مخلوقات و حتی در صيورت انکار

ميخيتيليف خيویيش چيون اليميبييدأ و اليميعيياد

وجود آنها ثابت کرد .لُبّ برهان صيدّیقین

(ابنسيييینيا ،)22 :1383 ،النجياه (ابنسيييینيا،

در تميام تقریرهيای مختلفی کيه از آن ارائيه

 )566 :1379و اإلشييييارات و اليتينيبيیيهييات

شيده ،عبارت اسيت از این که هسيتی بدون

(ابنسييینا )267 :1387 ،به تقریر و توضييیح

وجيود ميوجيودی واجييباليوجيود بييال ياّات

این برهان پرداخته اسيت .برهان صيدّیقین به

اميکييان تيحيقيق نييدارد و از ایينرو ،تيحيقيق

نوعی از برهان برای اثبيات وجود خدا گفته

هسيييتی و وجود موجودات خارجی داللت

میشيييود کيه برخالف سييييایر برهيانهيای

بر تحقق و ثبوت واجييبالوجود بييال ياّات

خداشيناسيیِ مبتنی بر صيفات مخلوقات ،م ل

دارد .بنيابراین برهيان صيييدّیقین ،خيداونيد را

برهيان نظم و برهيان حيدوث و قِيدَم ،وجود

بييهعينيوان آفيری يدگييار و هسييييتيیبيخيشِ

آفریيدگيار را بيدون لحياظ وجود مخلوقيات

واجبالوجود اثبات میکند.

و تنهيا بيا اسيييتنياد بيه اصيييل هسيييتی و مطلق

پس از آنکيه ابنسيييینيا بيه طرح برهيان

واقعیت و بهتعبیری ،حقیقت وجود خارجی

صييييدّیقین در مکتوبييات مختلف خویش

ی يا ميطيليق ميوجيود اثيبييات ميیکينييد .در ایين

پرداخيت ،این برهيان بيا توجّيه بيه امتیيازهيایی

صيييرف وجود موجودی در عيالم
برهيانِ ،

که بر براهین خداشيناسيیِ مسيتند به وجود و

خارج ،صيييرفنظر از اینکه آن موجود چه

اوصياف مخلوقات داشيت ،خیلی زود مورد

چیزی باشيد و چه خصيوصيیاتی داشيته باشيد،

توجه شيارحان و پیروان فلسيفۀ سيینوی قرار

دلیل بر وجود خداوند دانسيته شيده اسيت و

گرفيت .برخی از آنيان بيه بيازگفيت و تبیین

ت
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تقریر ابنسييینا از این برهان بسيينده کردند؛

بيدینترتیيب سيييهم قيابيل توجيه خواجيه در

اميا برخی دیگر کوشيييیيدنيد بيا بهرهمنيدی از

تطوّر و تنوع برهان صييدّیقین در فلسيييفه و

برهان صيدّیقینِ ابنسيینا ،تقریرهای نوینی از

کالم اسالمی نادیده انگاشته شده است.

آن را ارائيه نمياینيد و بر تنوع این نوع برهيان

در مقياليۀ حياضييير ،پس از تبیین تقریر

بیيافزاینيد .یکی از شييييارحيان برجسيييتيه و

نوآورانۀ خواجهنصييیر از برهان ص يدّیقین و

مدافعان سيرسيخت فلسيفۀ ابنسيینا ،فیلسيوف

بررسيييی جوانييب مختلف آن ،بييا تتبّع در

و متکلّم پرآوازۀ امامی ،خواجه نصيیرالدّین

نگياشيييتيههيای کالمی اميامیّيه ،بيه تقریرهيای

طوسيييی (د 672 :ه.ق ).اسيييت .او در آثيار

مشيييابهی از برهيان صيييدّیقین کيه متکلّميان

گوناگون خود ،ضمن تشریح تقریر ابنسینا

اميامی بر اسيييان تقریر تيازۀ خواجيه از آن

از برهان صيدّیقین ،تقریری بدیع و ابتکاری

ارائه نمودهاند ،اشياره میشيود .حاصيل این

از این برهان نیز ارائه کرد که بسييیار شييایان

جسيييتييار ،تييدوین صيييورتهييای مختلف

تيوجييه و حييائيز اهيميی يت اسييييت .پيس از

تقریری نوین از برهيان صيي يدّیقین و تبیین

خواجيهنصيييیر ،شيييمياری دیگر از متکلّميان

بخش مغفول و بررسيینشيده از سيرگاشيت

امامی و اشييعری نیز در مبح« اثبات وجود

و تطوّر این برهيان در الهیّيات اسيييالمی و

خيدا بيه بيازگویی تقریر نوآورانيۀ خواجيه یيا

بهویژه ،کالم شيييیعی اسيييت .افزون بر این،

ارائيۀ تقریرهيایی بيا اقتبيان از آن پرداختنيد و

پژوهش پیشرو ،جنبۀ ناشييناختۀ دیگری از

بييدینسييييان از این تقریر جييدیييد برهييان

اندیشيههای فلسيفیِ بدیع خواجهنصيیرالدّین

صيدّیقین اسيتقبال کردند .با این وصيف ،در

طوسی و نقش وی در تکامل فلسفه و کالم

تحقیقيات گسيييتردهای کيه تيا کنون دربيارۀ

اسالمی را آشکار میکند.

برهان صيدّیقین صيورت گرفته اسيت ،به این

بيرای آنيکييه تيمييایيز تيقيریير ابيتيکيياری

برهان ابتکاری خواجه هیچ التفاتی نشيده 1و

خواجهنصیرالدّین طوسی از برهان صدّیقین

 .1برای نميونييه در هیيچیييک از آثييار زیر ،برهييان

پارسيانیا ،حمید ،برهان صيدّیقین (مبانی و تطوّرات) ،پژوهشيگاه

صيييدّیقینِ ابتکياری خواجيه مورد بحي« قرار نگرفتيه

علوم انسي يانی و مطيالعيات فرهنگی ،تهران 1390 ،ه.ش190 ،

است:

ص.

عشيياقی ،حسييین ،برهانهای صييدّیقین ،مؤسييسييۀ
ّ

نبوی ،سييعیيدهسييادات ،برهيان صييدّیقین در تفکر اسييالمی،

پژوهشيييی حکميت و فلسيييفيۀ ایران ،تهران1393 ،

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم 1389،ه.ش 248،ص.

ه.ش 400،ص.
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بييا تقریرهييای پیشيييینِ معروف این برهييان

ثابت میشيود؛ در تقریر سيوم که ابداع خود

بهخوبی معلوم شييود ،نخسييت به تقریرهای

خواجهنصيييیر اسيييت ،وجود واجبالوجود

مختلف برهان صييدّیقین که خواجه از آثار

بدون توقّف بر ابطال دَور و تسييلسييل اثبات

فیلسيييوفيان و متکلّميان پیش از خود نقيل

میشيييود .در ادامه ،هر یک از این تقریرها

کرده اسييت اشيياره میشييود و پس از آن،

تبیین و بررسی خواهد شد.

تقریر نوین خواجيه از برهيان مزبور طرح و
بررسی میگردد.

دیقین موقوف بر استحالۀ دَور و
 .1-1تقریر برهان ص ّ
تسلسل

 .1تقریرهای مختلف برهان صیدّیقین در

نخسيييتيین تقریر از برهييان صييييدّیقین در

آثار نصیرالدّین طوسی

مکتوبييات خواجييهنصيييیرال يدّین طوسيييی،

بنابر آگاهیهای موجود ،خواجهنصیرالدّین

صيورت مختصيری اسيت از برهان صيدّیقینِ

طوسيی ،نخسيتین متکلّم امامی اسيت که در

معروف ابنسييینا که خواجه آن را در قالب

آثيار خود برای اثبيات وجود خيداونيد بيه

عبارتی بسيیار موجز در تجرید االعتقاد بیان

برهان صيدّیقین اسيتناد کرده اسيت .خواجه

کرده اسييييت .عین عبيارت او در بیيان این

در شيرحی که بر کتاب اشيارات و تنبیهات

برهان چُنین است:

نگاشييته ،به تبیین برهان صييدّیقینِ ابنسييینا

الموجود :إن کان واجب ًا فهو المطلوب .وإلّا إستلزمه؛
الستحاله الدّور و التسلسل»(الطوسی.)189 :140۷ ،

اثبيات وجود خداوند یافتيه ،در آثار مختلف

عالميه حلّی در شيييرح خود بر تجریيد

خيویيش بييازگيو کيرده اسييييت (حيکيمييت،

االعتقياد اسيييتيدالل یيادشييييده را اینگونيه

عطایی .)63 _ 58 :1394 ،خواجهنصيييیر در

توضیح داده است:

پرداختيه و چون آنرا روشيييی اسيييتوار در

نگياشيييتيههيای خود بيه سيييه تقریر از برهيان
صيييدّیقین اشييياره کرده اسيييت .در تقریر
نخسييت که آشييکارا اسييتداللی برگرفته از
برهيان صيييدّیقینِ ابنسيييینيا اسيييت ،اثبيات

ا) بيدیهی اسيييت کيه در عيالم خيارج
موجودی تحقّق دارد.
ب) ایين ميوجيود اگير واجييباليوجيود
باشد ،مطلوب ما ثابت است.

واجيبالوجود ،متوقّف بر اسيييتحياليۀ دَور و

ج) اگير ایين ميوجيود ،ميميکيناليوجيود

تسيييلسييييل اسييييت .در تقریر دوم ،وجود

بياشيييد ،ضيييرورتياً محتياج بيه مؤثِّر و علّيتِ

واجبالوجود حتی در صيورت تسيلسيل نیز

موجودی است.

ت
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د) این مؤثِّر اگر واجبالوجود باشييد،

 .)35 :1413خواجه در این اسيتدالل ،اثبات

مطلوب ميا ثيابيت اسيييت؛ اگر ممکنالوجود

میکنيد کيه حتی اگر تسيييلسيييل هم مُحيال

باشد ،نیازمند به مؤثِّرِ موجود دیگری است.

نباشييد ،باز هم ممکن نیسييت سييلسييلهای از

ایين ميؤثِّيرِ ميوجيودِ دیيگير چُينييانيچييه واجييب

ممکنييات -اعمّ از متنيياهی یييا نييامتنيياهی-

بياشيييد ،مطلوب ميا ثيابيت اسيييت ،ولی اگر

موجود باشييد بیآنکه واجب بالاّاتی تحقّق

ممکن باشييد ،دَور یا تسييلسييل پیش میآید

داشيييتيه بياشييييد .بنيابراین ،وجود ممکنيات

که باطل است.

هيميواره ميالزم بييا وجيود واجييباليوجيود

پس :واجبالوجودی در خارج وجود
دارد( .الحلّی)280 :1422 ،

بالاّات اسييت .این بخش از اسييتدالل او را
میتوان به نحو زیر صورتبندی کرد:

خواجيه در رسييياليۀ قواعيد العقيائيد نیز

 )1با فرا اینکه ثبوت تسيييلسيييل در

همین برهان را بار دیگر با تفصييیلی بیشييتر

ممکنيات را بسيایریم و بگوییم سيييلسيييلهای

آورده اسيت (الطوسيی )35 :1413 ،و عالمه

نيامتنياهی از ممکنيات ثيابيت اسيييت ،آنگياه

حلّی در شيرح خود بر این رسياله ،اسيتدالل

ميجيميوع ایين سييييلسييييل يۀ نيياميتينيياهيی یييا

یادشييده را به شييرح بازگفته اسييت (الحلّی،

ممکنالوجود است یا واجبالوجود.

 .)148 :1413این تقریر از برهان صي يدّیقین

 )2مجموع این سلسلۀ نامتناهی واجب

نیز درواقع ،تحریری بسيييطیيافتيه از هميان

نیسيييت؛ زیرا نیيازمنيد بيه ،یر اسيييت؛ یعنی

برهان صي يدّیقینِ ابنسيييیناسيييت و ابتکاری

سيلسيله بدون افرادش تحقّق ندارد و بنابراین

افزون بر آن ندارد.

نیازمند به اجزاءِ ممکن خود اسيييت که ،یر

 .1-2تقریر برهان صدّیقین با فرض جواز تسلسل

از خود سيلسيله و مجموعه هسيتند .همچنین،
چيون هير یييک از افيراد ایين سيييلسيييلييه،

دومین تقریر مطرح از برهيان صيييدّیقین در

ممکنالوجود هسييتند ،کلّ این سييلسييله نیز

نگاشيييتههای خواجهنصيييیرالدّین طوسيييی،

ممکنالوجود است.

اسيتداللی اسيت که برخالف تقریر پیشيین،

 )3پس کلّ این سيلسله ،ممکنالوجود

حتی با فرا تسييلسييلِ ممکنات نیز وجود

اسيييت و با اینحال به وجود آمده اسيييت،

واجييباليوجيود را اثيبييات ميیکينييد .او ایين

بنيابراین پيدیيد آميدن آن بيایيد علّتی تيامّه

تقریر را در قواعيد العقيائيد مطرح کرده و
آن را به حکما نسيبت داده اسيت (الطوسيی،

داشته باشد.
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 )4علّت تامّۀ کل این سيييلسيييله ،خود

 )7هر علّتی کييه خييارج از مجموعييۀ

سييلسييله نیسييت؛ زیرا چیزی نمیتواند علّت

ممکنات باشييد ،طبعاً ممکنالوجود نیسييت،

خودش باشيد چون الزمهاش تقدم شيیء بر

پس حتماً واجبالوجود بالاّات است.

خودش است که مُحال است.
 )5فردی از افراد این سيلسيلۀ ممکنات
نیز علّت تامّۀ سلسله نمیتواند باشد؛ زیرا:

در نتیجيه :واجيبالوجود بيالياّات ثيابيت
است (الحلّی.)149-148 :1413 ،
خالصييۀ اسييتدالل فوق این اسييت که

اوّل :آن فرد از سيلسيله ،ممکنالوجود

اگر همييۀ موجودات عييالم ،ممکنالوجود

اسيييت ،پس وجود خودش معلول سيييببی

بياشييينيد ،آنگياه مجموعيه و سيييلسيييليهای از

اسيييت و سيييبب آن هم اگر ممکن باشيييد،

ممکنيات وجود خواهيد داشيييت کيه آن نیز

معلول سيببی دیگر اسيت و تا بینهایت ادامه

ميميکيناليوجيود اسييييت و بينييابيرایين بيرای

پیدا میکند.

پيدیيدآميدن ،محتياج بيه علّيت اسييييت .این

دوم :اگر این فرد ،علّت تامّۀ سييلسييله

علّيت ،خودِ مجموعيه یيا فردی از افراد آن

باشيد ،حتماً باید علّت تمام افراد سيلسيله ،از

نمیتوانيد بياشيييد ،در نتیجيه بيایيد موجودی

جمله ،خود و عللش هم باشد ،در حالی که

خارج از سييلسييلۀ ممکنات باشييد و معلوم

مُيحييال اسييييت چيیيزی در خيود و عيليليش

اسييت که موجود خارج از دایرۀ ممکنات،

اثرگاار باشيد [زیرا الزمهاش تقدم شيیء بر

موجودی واجيبالوجود اسييييت .بنيابراین،

خود اسيييت کيه امریسيييت مُحيال] .بنيابراین

وجود سيييلسيييليۀ ممکنيات ،دلیيل بر وجود

ممکن نیسيييت فردی از افراد این سيييلسيييلۀ

موجود واجب بالاّات است.

ممکنات ،علّت کل آن سلسله باشد.

این تقریر خواجيه از برهيان صيييدّیقین

سيييوم :یيک فرد از افراد آن مجموعيه

تاحدود زیادی مشييابه با تقریری اسييت که

ممکن نیسيييت علّيت تيامّيۀ کيلّ آن مجموعيه

فخر رازی از این برهيان در آثيار مختلفش

بياشيييد؛ زیرا وجود آن مجموعيه ،بيه ،یر از

از جمليه کتياب معيالم ارائيه کرده اسييييت

ایين فيرد ،ميتيوقّيف بير وجيود افيراد دیيگير آن

(اليرازی50 - 49 :1433 ،؛ هيميو:1378 ،

مجموعه نیز هسييت و آن افراد دیگر هم به

 )343 - 342و خود آن نیز آشکارا برگرفته

نوعی نسبت به کلّ مجموعه علّیّت دارند.

از استدالل ابنسینا در کتاب نجات و رسالۀ

 )6پس علّيت تيامّيۀ این سيييلسيييليه،
موجودی خارج از سلسلۀ ممکنات است.

المبدأ و المعاد اسيت .بنابراین ،این صيورت
از برهان صيدّیقین پیش از خواجهنصييیر در
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آثار فلسييفی و کالمی مطرح بوده اسييت و

نیيازمنيد بيه علّيت جيداگيانيهای هم نیسييييت

ابداع وی به حساب نمیآید.

(الشيييیرازی .)128 :1393 ،بر این اسيييان،

تقریر یادشييده از برهان صييدّیقین که

اسيييتيدالل مطرح در تقریر مزبور از برهيان

در صيدد اسيت وجود واجب را با اسيتناد به

صيدّیقین ،برای ابطال تسيلسيل ناتمام اسيت و

لزوم وجود علّتی خارج از سيلسيلۀ ممکنات

برای ابطيال آن بيایيد دلیلی دیگر اقياميه کرد

برای مجموعييۀ ممکنييات اثبييات کنييد بييا

تا تقریر یادشده استوار و صحیح شود.

اشييکالی بنیادین مواجه اسييت .در اینگونه
از برهان صي يدّیقین برای مجموع ممکنات،
وجودی متمایز و مسييتقل از افراد آن لحاظ
میشيود که فرضيی نادرسيت اسيت .درواقع،
این تقریر از برهيان صيييدّیقین مبتنی بر این
فرا اسيييت کيه «مجموع ممکنيات عيالم،
واقعیّتی ممکنالوجود اسيييت» .آنگياه برای
وجود مجموع ممکنيات عيالم کيه وجودی
امکيانی اسيييت ،علّتی مسيييتقيل نیز در نظر
گرفتيه میشيييود .این در حيالی اسيييت کيه
مجموع ممکنيات ،از آن حیي« کيه یيک
مجموعه اسيييت ،تنها امری انتزاعی و اعتبار
عقلی محض اسييييت و چنین مجموعيهای،
وجود و واقعیّيت خيارجیِ واحيدِ جيداگيانيه و
مسيييتقلّی از افرادش ندارد تا علّتی جداگانه
الزم داشيييتيه باشيييد (الهیجی.)42 :1372 ،
درواقع ،همانگونه که ملّاصدرا تَاکار داده
است« ،مجموع موجودات» وجودی حقیقی
،ييیيير از وجييود اجييزاء خييویييش نييدارد و
وجودش فقط اعتبياری اسييييت و از اینرو

 .1-3تقریر ابتکاری نصیرالدّین طوسی از
برهان صدّیقین

سييومین تقریر مطرح از برهان ص يدّیقین در
آثار خواجهنصيیرالدّین طوسيی ،صيورتی از
آن اسيييت کيه در رسييياليۀ موجز و ارزنيدۀ
فصيول ارائه شيده اسيت .برخالف دو تقریر
پیشيييین از این برهيان کيه در نگياشيييتيههيای
فلسيييفی و کالمیِ قبيل از خواجيه نیز مطرح
شده بودند ،این تقریر سوم ،صورت تازهای
از برهيان صيي يدّیقینِ ،یر متوقّف بر دَور و
تسييلسييل را عرضييه کرده اسييت .طبق گفتۀ
برخی از شييارحان رسييالۀ فصييول ،از جمله
فياضيييل مِقيداد ُسيييیُوری (د 826 :ه..ق ).و
عبدالوهّاب اسيترآبادی ،این تقریر از برهان
صيدّیقین ،تقریری بدیع است و از ابتکارات
خواجه بهحسياب میآید (السيُ یُوری:1378 ،
59؛ االسيييترآبيادی .)72 :1433 ،خواجگی
شيييیرازی نیز این تقریر را «اَسيييهيل طرق و
اَخصيير طرق» برای اثبات وجود خدا نامیده
و آن را «طریقۀ متألّهین و صدّیقین» خوانده
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اسيييت (خواجگی شيييیرازی- 54 :1390 ،

پرداختنيد .در اینجيا نخسيييت تقریر خواجيه

.)55

توضيیح داده میشود و سسس به بازتابها و
سيعدالدّین تفتازانی (د 793 :ه.ق ).در

مبحيي« اثبييات وجود خييدا ،خيياطرنشييييان

اقتبانهای بعدی متکلّمان امامی و اشييعری
از آن ،اشاره میشود.

میکنيد کيه برخی توهّم کردهانيد میتوان

عبيارات خواجيهنصيييیر در بیيان تقریر

برای اثبييات وجود خييدا ،اسيييتييداللی ،یر

نوآورانهاش از برهان صي يدّیقین در رسيييالۀ

ميتيوقّيف بير اميتينيياع تيرجيیيح بيالميرجِّيح یييا

فصول چنین است:

اسيييتيداللی بيدون احتیياج بيه ابطيال دور و

الف) هرکه اندک تفکّر کند ،بداند که :موجود ،یا
ی او ،از غیر او بود ،یا نبود؛ و اهل نظر اوّل را
هست ِ
ممکن» خوانند ،و دوم را واجب»؛ پس موجود یا
ممکن بود یا واجب.

تسيلسيل ارائه کرد؛ امّا چنین نظری صيحیح
نیسييييت و بييدون بيياور بييه امتنيياع ترجیح
بالمرجِّح و ابطال دَور و تسلسل نمیتوان بر
وجود خيداونيد اسيييتيدالل کرد .از نظر او
تقریرهيایی هم کيه ادعيا شيييده ،بيدون ابطيال
دور و تسلسل ،وجود خدا را اثبات میکنند
مطابق ادّعا و تامّ و تمام نیسيييت (التفتازانی،
 .)20 - 17 :4 ،1409با این وصيف در ادامه
خيواهيیيم دیييد کييه تيقيریير نيویين خيواجييه از
برهان صييدّیقین ،برخالف نظر تفتازانی که
اثبيات وجود خيدا بيهعنوان واجيبالوجود را
بيدون ابطيال دور و تسيييلسييييل ،یرممکن
میدانست ،به اثبات وجود باریتعالی بدون
ابطال دور و تسلسل میپردازد.
چنيانکيه بیيان شييييد ،تقریر نوآورانيۀ
خواجيه از برهيان صيييدّیقین پس از وی بيا
اقبال گسييتردۀ متکلّمان امامی روبرو شييد و
برخی بيه بيازتياب آن و بعضيييی نیز بيه ارائيۀ
تقریرهيای مشيييابهی از آن در آثيار خویش

ب) امّا ممکن» را چون وجود او از غیر» فرض
کردیم ،بی اعتبا ِر غیر ،موجود نتواند بود؛ و چون
موجود نبود ،موجِد غی ِر خویش هم نتواند بود .چه
ایجا ِد ناموجود در عقل مُحالست .پس ممکن ،بی
اعتبا ِر غیر نه موجود باشد ،و نه غی ِر او را ازو وجود
تواند بود.
ز) هرکه حقیقت واجب و ممکن ،چنانکه گفتیم
دانست ،بی زیادۀ کلفتی داند که اگر واجبی نبود هیچ
موجود نبود؛ که موجو ِد به غیر ،یعنی ممکن را ،نه از
خویش و نه از غیر ،پیش از وجود آن غیر ،وجود نتواند
بود .از جهت آن که همه ،ممکن باشند .پس غیر
ممکن» ،موجود میباید که تا آن ممکن ،موجود
تواند بود ،و غیر ممکن» ،واجب» بود .یعنی
همچنانکه موجودات بسیار میبیند و مییابد ،به
یقین داند که بعضی از آن واجب است (طوسی،
.)12 :1335

رکناليدّین جرجيانی (زنيده در 728
ه.ق ).عبيارات پیشگفتيه را بهصيييورت زیر
به عربی برگردانده است:

ت
تقریرابتکارینصیرالدّینطوسیازبرهان صدّیقینوبازتابهای آن درکالم اسالمی /حمید عطائی نظری

329

ل شیء إمّا أن یکون من غیره أو لم
تقسیم :وجود ک ّ
یکن ،و األوّل ممکنالوجود ،و الثّانی واجبالوجود ،و
الموجودات بأسرها منحصره فیهما .و الممکن إذا کان
وجوده من غیره ،فإذا لم یعتبر ذلک الغیر لم یکن له
وجود ،و إذا لم یکن له وجود لم یکن لغیره عنه وجود،
ل من عر
الستحاله کون المعدوم مو ِجدا .أصل :ک ّ
حقیقه الواجب و الممکن کما قلناه عر بأدنى فکر
أ ّنه لو لم یکن فی الوجود واجبالوجود لم یکن لشیء
ن الموجودات حینئذ
من الممکنات وجود أصال؛ أل ّ
کلّها تکون ممکنه ،و الممکن لیس له من نفسه وجود
و ال لغیره عنه وجود ،فال ب ّد من وجود واجبالوجود
لیحصل وجود الممکنات منه (طوسی- 2 :1380 ،
.)3

مميکنالوجود بودنييد بييا توج يه بييه اینکييه

اسيييتدالل خواجه را میتوان در قالب

ممکنالوجودهييا نييه ذات ياً موجودنييد و نييه

مقدمات زیر صورتبندی کرد:
 )1موجودات بسيیاری در عالم خارج
وجود دارد.
 )2هر موجودی یييا وجودش از ،یير
اوست یا از ،یر او نیست و ذاتیِ آن است.
 )3موجودی کيه وجودش از خودش
نيیسييييت بيليکييه بيرگيرفيتييه از ،يیير اسييييت،
«ميميکيناليوجيود» نيياميیييده ميیشيييود؛ و بييه
موجودی کيه وجودش از خودش اسييييت
«واجبالوجود» گفته میشود.
 )4پس موجود ،یيا ممکن اسييييت یيا
واجب.
 )5از آنيجييا کييه ميميکيناليوجيود ذات ياً
وجود نيدارد و وجودش برگرفتيه از «،یر»
اسييييت ،بييدون آن «،يیير» هيرگيز ميوجيود

نمیشود.
 )6چيون ميميکيناليوجيود ذات ياً ميوجيود
نيیسييييت ،پييدیييدآورِ ميوجيود دیيگيری هيم
نمیتواند باشييد؛ زیرا فاقد چیزی نمیتواند
دهنده و بخشندۀ آن چیز باشد.
 )7بنابراین ،ممکنالوجود بدون لحاظ
علّتش نييه موجود اسييييت و نييه میتوانييد
ایجادکنندۀ موجودی دیگر باشد.
 )8اگر هميۀ موجودات عيالم خيارج،

میتواننيد بيهتنهيایی علّيت پيدیيدآميدن چیزی
باشند ،نباید موجودی تحقّق مییافت.
 )9اميا بيدیهی اسييييت کيه در عيالم
خيارج ،موجوداتی تحقّق دارنيد؛ پس هميۀ
ميوجيودات ،ميميکيناليوجيود نيیسييييتينييد و
ميوجيودی ،يیير ميميکيناليوجيود نيیيز وجيود
دارد.
 )10موجودی کيه ،یرِ ممکنالوجود
اسييييت و ذاتياً وجود دارد ،واجيبالوجود
است.
پيس :در ميیييان ميوجيودات ،حيتيم ياً
واجبالوجودی هست.
فياضيييل مِقيداد (د 826 :ه.ق ).برهيان
پیشگفتيه را طریقی گرانقييدر و بييدیع و
روش ابتکياری خواجيه برای اثبيات خيداونيد
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دانسيته است و آن را بهصورت زیر بازتقریر

 )4بنيابراین ،اگر آن «،یر» نبياشييييد،

کرده:

ممکنياتِ مفروا نیز موجود نخواهنيد بود،

و لنذکر هنا طرق ًا شریفۀ منها بدیع و منها مشهور :أمّا
األوّل ،فدلیالن :األوّل :مخترَع المحقّق الطوسی (ره)؛
و تقریره :لو لم یکن الواجب موجود ًا لم یکن لشیء
ال و الالزم کالملزوم فی
من الممکنات وجود أص ً
البطالن (ال ُسیُوری.)151 :1429 ،

و وقتی ممکنييات موجود نبيياشييينييد طبع ياً

مضمون استدالل یادشده آن است که
اگير فيرا کينيیيم واجييباليوجيودی ميوجيود
نيبيياشييييد و هيمييۀ ميوجيودات خييارجيی
ممکنالوجود باشيند ،آنگاه هیچیک از این
ممکنيات نیز موجود نخواهيد بود ،اميا بدیهی
اسييييت کييه ممکنييات وجود دارنييد ،پس
واجبالوجود هم وجود دارد.
ایين تيقيریير از بيرهييان صييييدّیيقيیين را
میتوان در قياليب گزارههيای زیر تشيييریح
کرد:
[ )1موجوداتی در عيالم خيارج وجود
دارد].
 )2اگر در میيان موجودات خيارجی،
واجييباليوجيودی نيبيياشييييد ،آنيگيياه تيمييام
ميوجيودات ،ميميکيناليوجيود خيواهينييد بيود؛
زیرا هر موجودی یا واجب است یا ممکن.
 )3ميميکيناليوجيود ،بينييابير تيعيریيف،
موجودی اسييت که ذاتاً وجود ندارد؛ یعنی
وجودش از خودش نیسيت بلکه برگرفته از
«،یر» است.

نمیتوانند ایجادکنندۀ چیز دیگری باشييند؛
زیيرا ایيجييادکيردن ميوجيود دیيگير فيرع بير
وجودداشتن است و مُحال است امر معدوم،
پدیدآورندۀ چیزی باشد.
 )5پيس :وجيود ميوجيودات خييارجيیِ
ممکن ،وابسيييتييه بييه وجود موجودی ،یرِ
ممکنالوجود است.
 )6موجودی کيه ،یرِ «ممکنالوجود»
باشد ،واجبالوجود است.
نتیجه« :واجبالوجود» موجود اسيييت
(السُیُوری.)152-151 :1429 ،
فياضيييل مِقيداد ،همین تقریر از برهيان
ص يدّیقین را با تغییر بسييیار جزئی در شييرح
فصييولِ خواجهنصييیر نیز آورده اسييت :اگر
واجيبالوجودی در عيالم خيارج نبياشيي يد
آنيگيياه ميوجيودات عيياليم بييایييد هيميگيی
ممکنالوجود باشييند؛ چون هر موجودی یا
ممکن اسيت یا واجب .اگر همۀ موجودات
عيالم ،ممکنالوجود بودنيد در اینصيييورت
نبيایسييييت هیچ موجودی در عيالم خيارج
تحقّق مییيافيت؛ زیرا ممکنالوجود ذاتياً از
خييود وجييودی نييدارد ،بيينييابييرایيين بييرای
موجودشييييدن نیييازمنييد بييه موجودی ،یرِ
ممکنالوجود اسييت که فرا بر آن اسييت
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کيه چنین موجودی ،موجود نیسييييت .اميا

کييه بييال ياّات مييوجييود اسييييت ،یييعيينييی

میدانیم کييه در عييالم خييارج ،موجوداتی

واجبالوجود یا به تعبیری «هسيتِ به خود»

تحقّق دارد ،بنيابراین واجيبالوجودی بيایيد

باشد.

موجود باشد (السُیُوری.)60- 59 :1378 ،
چنین تقریری از برهان صييدّیقین ،در
آثييار ميتيکيلّيمييان اميياميیِ پيیيش از خيواجييه-

یهنصییر از
یاری خواج
یای تقریر ابتک
یابه
یازت
 .2ب
برهان صدّیقین در کالم امامیّه

نصيیرالدّین طوسيی هیچ سيابقه نداشيته اسيت

تقریر جدید خواجهنصيیر از برهان صيدّیقین

و نخسييتینبار از سييوی خواجه مطرح شييده

که بدون احتیاج به ابطال دور و تسييلسييل،

اسييت .جنبۀ نوآورانۀ این تقریر ،طرحریزی

وجود خيداونيد را ثيابيت میکنيد در آثيار

و ابتنای آن بر اصيييل «تقدّم ما بالاّات بر ما

فیلسيييوفيان شيييیعی پس از او چنيدان مجيال

بيالعَرَا» یيا قياعيدۀ «کيلّ ميا بيالعَرَا ینتهی

طرح نیيافيت و مورد بررسيييی قرار نگرفيت.

إلی ميا بيالياّات» اسييييت؛ یعنی خواجيه بيا

احتميال میرود کيه علّيت این بیاعتنيایی

تيعيریيف «ميميکيناليوجيود» بييه ميوجيودی کييه

فیلسيوفان به تقریر تازۀ خواجه ،طرح آن در

«ذاتياً وجود نيدارد و وجودش ميأخوذ از ،یر

یک اثر مختصر فارسی کالمی ،یعنی رسالۀ

اسييييت» و تيعيریيف «واجييباليوجيود» بييه

فصيول باشيد .شياید اگر همین تقریر در یک

موجودی کيه «ذاتياً وجود دارد و وجودش

اثر کالن فلسيييفی خواجيه و بيه زبيان عربی

مأخوذ از ،یر نیست» ،نتیجه گرفته است که

مطرح شييده بود ،اقبال بیشييتری در فلسييفۀ

اگير ميوجيودات عيياليم خييارج ،هيميگيی

اسيييالمی مییافت و با اسيييتقبال فیلسيييوفان

ممکنالوجود بياشييينيد و ذاتياً از خود وجود

بعدی هم مواجه میشييد .برخالف مواجهۀ

نيداشيييتيه بياشييينيد ،نياگزیر بيایيد وجودشيييان

فیلسيوفان ،این تقریر تازۀ خواجه با اسيتقبال

برگرفتيه از موجودی بياشيييد کيه ذاتياً وجود

متکلّمان امامی پس از وی روبرو شد .شمار

دارد ،و این موجود ،هميان واجيبالوجود

زیيادی از این متکلّميان در آثيار خود برای

اسيت .به بیان دیگر ،طبق اسيتدالل خواجه،

اثبات وجود خداوند ،یا عیناً به این تقریر از

ميوجيودات خييارجيی اگير وجيودشييييان از

برهان صيدّیقین اسيتناد کردند یا کوشيیدند

خودشيان نباشيد ،حتماً بالعَرَا و برگرفته از

بيه پیروی از خواجيهنصيييیر ،صيييورتهيا و

،یر اسييت ،و این ،یر باید موجودی باشييد

تيقيریيرهييای تييازهای از بيرهييان صييييدّیيقيیينِ
ابتکاری وی ارائه کنند .تمام این تقریرها به
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سيييیياق هميان برهيان ابيداعیِ خواجيه ،بر نیياز

میيان تحقّق وجود در عيالم خيارج و وجود

ذاتيی ميميکيناليوجيود بييه ميوجيودی ،يیير

واجبالوجود تالزم برقرار شييده اسييت؛ به

ميميکيناليوجيود بيرای ميوجيودشييييدن ميبيتينيی

این معنيا کيه اگر وجودی در خيارج بياشيييد

است.

حتماً وجود واجبالوجود نیز ثابت اسيييت.

احتماالً یکی از نخسيتین متکلّمانی که
بييه تقلیييد و اقتبييان از برهييان صييييدّیقین

فيخيراليميحيقّيقيیين تيالزم ميزبيور را بييهنيحيو زیير
ثابت کرده است:

ابتکاری خواجه پرداخت ،محمد ابن حسين

ا) موجودی وجود دارد.

ابن یوسيييف حلّی (د 771 :ه.ق ،).ملقّب به

ب) این موجود یيا واجيب اسييييت یيا

فخرالمحقّقین ،فرزنيد عالميه حلّی و اسيييتياد
فاضييل مِقداد بود که در آثار مختلف خود
برای اثبيات وجود واجيبالوجود ،برهيانی به

ممکن.
ج) اگر واجب باشييد ،مالزمه آشييکار
و ثابت است.

سييبک برهان ابتکاریِ خواجه عرضييه کرد.

د) اگر ممکن باشيييد ،موجود ممکن،

او در کتياب تحصيييیيل النجياه برای اثبيات

بالاّات و بهتنهایی نمیتواند موجود شيييود،

وجود آفریدگار به سيييه دلیل اشييياره کرده

و موجودی ک يه بييهتنهييایی نتوانييد موجود

اسيييت که هر سيييه از نوع برهان صي يدّیقین

شيييود ،ممکن نیسييييت پيدیيدآور موجود

است .نخستین تقریر وی از برهان صدّیقین،

دیگری باشد.

برهيانی مشييييابيه بيا تقریر ابتکياریِ خواجيه

ه) پييس اگيير تييمييام مييوجييودات،

اسيت .اصيل اسيتدالل فخرالمحقّقین از این

ممکنالوجود بياشييينيد ،هیچیيک از آنهيا

قرار اسييييت کيه :هروقيت موجودی تحقّق

بيه تنهيایی ممکن نیسيييت موجود شيييود یيا

داشيييتيه بياشيييد ،واجيب بيالياّات نیز موجود

پيدیيدآور موجود دیگری بياشيييد .در نتیجيه،

اسييييت؛ و چون موجودی در عيالم خيارج

الزم اسيييت هیچ موجودی در عيالم خيارج

تحقّق دارد ،پس واجيبالوجود بيالياّات نیز

تحقّق پیيدا نکنيد و تميام موجودات معيدوم

موجود است.

باشند که امری باطل و مُحال است.

روشين اسيت که چون در این اسيتدالل

و) پيس چيون وجيود ميوجيودات در

از نفس وجود به ثبوت واجبالوجود حکم

عيالم خيارج ،ثيابيت و بيدیهی اسيييت ،مُحيال

میشيييود ،بيایيد آن را تقریری از برهيانی

است تمام موجودات ،ممکنالوجود باشند،

صيدّیقین بهحسياب آورد .در برهان یادشيده

در نتیجيه بيایيد واجيبالوجودی در میيان

ت
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برای موجودشييدن نیازمند به واجبالوجود

بنييابراین :وجود موجودات در عييالم

هسيييتنيد ،چنيانچيه واجيبالوجودی موجود

خييارج ،مالزم اسييييت بييا ثبيوت و تحيقّق

نباشييد ،هیچیک از ممکنات نیز تحقّق پیدا

واجبالوجود بالاّات( .الحلّی)51 :1438 ،

نمیکنند.

چنيانکيه دیيدیم ،چکیيدۀ اسيييتيدالل
فخرالمحقّقین در حقیقيت هميان مضيييمون
تيقيریير ابيتيکيياریِ خيواجييهنصيييیير از بيرهييان
صدّیقین است مبنی بر اینکه اگر موجوداتی

ج) ضرورتاً موجوداتی در عالم خارج
تحقّق دارند.
پس :وجود واجبالوجود ضيروری و
ثابت است (الحلّی.)22 :1372 ،

در عيالم خيارج بياشيييد ،بيایيد واجيب بيالياّاتی

ایين اسيييتييدالل فيخيراليميحيقّيقيیين نيیيز

هم در میان آنها وجود داشييته باشييد؛ زیرا

همچون برهيان خواجيهنصيييیر بر نیياز و فقر

اگر همۀ موجودات ،ممکنالوجود باشييند،

ذات يیِ مييمييکيينييات بييه مييوجييودی ،ييیيير

از آنجيا کيه هیچیيک از آنهيا ذاتياً وجود

مميکينالوجود (یعينی واجييبالوجود) برای

نيدارنيد ،بيهتنهيایی و بيدون لحياظ علّتشيييان

موجودشدن متکی و استوار است.

تحقّق نمییيابنيد و موجِيد و پيدیيدآور چیز

پس از فخرالمحقّقین و شيييياگردش

دیگری هم نمیتواننيد بياشييينيد .در نتیجيه،

فاضيل مِقداد –همانطور که دیدیم در آثار

هیچ موجودی نبيایيد در خيارج پيدیيد آميده

مختلف خود بيه شيييرح و بيازگفيت تقریر

باشيييد ،در حالیکه میدانیم موجوداتی در

نيوآورانييۀ خيواجييه از بيرهييان صييييدّیيقيیين

عييالم خييارج تحقّق دارنييد .بنييابراین همييۀ

پرداختيهانيد -دیگر متکلّم اميامی همعصييير

موجودات ،ممکنالوجود نیسيتند و در میان

آنان ،ضيیاءالدّین علی ابن سيدیدالدّین داود

آنها واجبالوجودی نیز وجود دارد.

حسيييینی جرجيانی نیز اسيييتيداللی بيا هميان

فخرالمحقّقین اسيتدالل یادشيده را در

مضيييمون تقریر ابتکياری خواجيه بیيان کرده

رسيالۀ إرشياد المسيترشيدین نیز با بیانی دیگر

اسييت .او در رسييالۀ مختصييری که در بیان

ذکر کرده است:

اصيييول اعتقيادی پنجگيانيه بيه زبيان فيارسيييی

ا) ميوجيودات مينيحصييير در دو نيوعِ
واجب و ممکن هستند.
ب) بيا توجيه بيه اینکيه تميام ممکنيات

نگياشيييتيه اسييييت ،برای اثبيات خيداونيدِ
واجبالوجود ،چنین استدالل میکند:
ا) اگر واجبالوجودی نباشيييد ،جملۀ
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ميميکينييات نيیيز ميوجيود نيخيواهينييد بيود؛ زیيرا

نمیبایسيت در عالم خارج موجود میشيد،

ذاتشيييان اقتضيييای وجود نيدارد و از خود

در حيالیکيه یقین داریم موجوداتی در عيالم

وجودی ندارند.

خارج موجودند (الکَفعَمی.)60 :1430 ،

ب) پس برای موجودشيييدن ممکنات

همین اسيييتييدالل برای اثبييات وجود

بييایييد ميوجيود دیيگيری نيیيز بيياشييييد کييه

خيدا ،در مکتوبيات کالمی ابن ابیجمهور

ممکنالوجود نباشيييد و بتواند آنها را خلق

أحسييييائی (د :اوایيل قرن دهم هجری) نیز

کند.

دیده میشييود .او از جملۀ متکلّمانی اسييت
ج) ميوجيودِ ،يیير ميميکيناليوجيود حيتيم ياً

واجبالوجود است.
بنابراین :واجبالوجود ،موجود اسيت
(جرجانی.)181 :1375 ،

کييه اهتمييام ویژهای بييه طرح این تقریر از
برهانِ صييدّیقین از خود نشييان داده اسييت.
أحسيائی در رسيالۀ مسيلک اخفهام و سيسس
در کيتيياب مُيجيليی بييه تيقيریيری از بيرهييان

جميالاليدّین کَفعَمی (فوت در اواخر

صيدّیقین بر سيیاق و سيبک برهان ابتکاری

قرن نهم هجری) بيه تکرار برهيان ابيداعی

خواجيه اشييياره کرده اسيييت .او تقریر این

خواجيه پرداختيه اسيييت و وجود خيدا را بيا

استدالل را مبتنی بر دو مقدمۀ زیر میداند:

اسيييتنياد بيه مالزمبودن وجود ممکنيات بيا

 )1ميميکيناليوجيود از خيود وجيودی

وجود واجيبالوجود اثبيات کرده اسييييت.

ندارد.

بهگفتۀ او ،اگر واجبالوجودی نباشيد ،هیچ

 )2ميميکيناليوجيود ذات ياً و بييه اعيتيبييار

موجودی در عالم خارج نباید موجود شود؛

ذاتش پيدیيدآورنيدۀ چیزی دیگر نیسييييت؛

زیرا وجودِ ممکنالوجود ،صييفت ذاتیِ آن

زیرا:

نیسيت بلکه برگرفته از ،یر اسيت .حال اگر

ا) ایجياد شييييدن چیزی بيه سيييبيب

آن «،یر» نبياشيييد ،آنگياه ممکنالوجود نیز

ميميکيناليوجيود ميتيوقّيف بير ميوجيود بيودن

پييدیييد نيميیآیييد و وقيتيی ميميکيناليوجيود،

ميميکيناليوجيود اسييييت؛ چيون امير ميعييدوم

موجود نباشييد ،مُحال اسييت بتواند موجب

نمیتواند اثرگاار باشد.

پيدیيد آميدن موجود دیگری شيييود؛ چون
ایجاد کردن ،متوقّف بر موجود بودن اسيت

ب) وجود ممکنالوجود از نياحیيۀ ،یر
آن است.

و امر معيدوم نمیتوانيد موجيب پيدیيد آميدن

در نتیجيه :از آنجيا کيه ایجياد چیزی از

چيیيزی شيييود .در نيتيیيجييه ،هيیيچ ميوجيودی

سييييوی ميميکيناليوجيود درواقيع از ليوازم

ت
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این شیوه تحریر کنیم:

نياحیيۀ ،یر آن اسيييت ،پس ایجياد چیزی از

 )1در عالم خارج موجوداتی هستند.

سيوی ممکنالوجود در حقیقت بهسيبب ،یر

 )2اگير در ميیييان ایين ميوجيودات،

و از ناحیۀ ،یر است.
پس از بیان این مقدّمات ،او اسيتداللی
بهصورت زیر ارائه میکند:
آ) در عييالييم خييارج ،اشيييييیيياء
ممکنالوجودی موجود است.

واجيبالوجودی بياشيييد ،آنگياه مطلوب ميا
ثابت است.
 )3امي يا اگييير در بيييیييين آنهيييا
واجيبالوجودی نبياشييييد و هميۀ اشيييیياء
ممکنالوجود باشند ،الزمهاش آن است که

ب) این اشيیاء ممکنالوجود نه ذاتاً از

هیچ موجودی تحقّق پیدا نکرده باشيد؛ زیرا

خود وجودی دارنييد و نييه ذات ياً میتواننييد

اشيیاء ممکنالوجود نه ذاتاً از خود وجودی

پدیدآورندۀ چیزی دیگر باشند.

دارنيد و نيه ذاتياً میتواننيد پيدیيدآورنيدۀ

ج) پس اگر واجيبالوجودی در عيالم
خيارج نبود ،الزم میآميد این ممکنيات هم
موجود نباشند.
د) اميا میدانیم کيه موجودات ممکنی
در عالم خارج وجود دارند.
بنيابراین :واجيبالوجودی بيایيد موجود

موجود دیگری باشند.
 )4اميا میدانیم کيه در عيالم خيارج
موجوداتی وجود دارند.
بنيابراین :واجيبالوجودی بيایيد بياشيييد
که این موجودات ممکن از آن صيادر شيده
باشند.

باشييد که این ممکنات از آن صييادر شييده

همچنین در رسيالۀ التحفه الکالمیّه که

باشيند (ابن أبیجمهور اخحسيائی:2 ،1434 ،

نگييارش آن بييه ابن ابیجمهور أحسييييائی

501؛ همو.)295 :1 ،1435 ،

نسيبت داده شيده اسيت ،اسيتداللی به همین

اسيييتيدالل بياال بيه این دلیيل کيه بيا

شيیوه مشياهده میشيود .مضيمون اسيتدالل از

ميميکيناليوجيود بيودن اشيييیيياء عيياليم آ،يياز

ایين قيرار اسييييت کييه اگير در هسييييتيی،

میشيييود بيایيد تقریری از برهيان «امکيان و

واجييباليوجيودی نيبيياشييييد ،آنيگيياه تيمييام

وجوب» بيهشيييميار آیيد و اگر بخواهیم بر

موجودات عيالم ممکنالوجود خواهنيد بود؛

اسيييان اسيييتيدالل أحسيييائی ،یيک برهيان

در ایينصيييورت بييا تيوج يه بييه ایينيکييه هير

صيدّیقین دقیق ارائه کنیم باید اسيتدالل را به

ممکنالوجودی ذاتياً وجود نييدارد و برای
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موجود شييييدن نیيازمنيد بيه ،یر اسييييت ،نيه

میشييود که عالم ،حادث و ممکن اسييت و

خودبيهخود موجود میشيييود و نيه میتوانيد

بنيابراین اگر واجيبالوجودی نبياشيييد ،عيالم

موجب ایجاد شيیء دیگری شيود .در نتیجه،

نیز موجود نخواهيد بود؛ زیرا وجود ممکن

فييرا ایيينييکييه تييمييام مييوجييودات عييالييم

از نياحیيۀ ،یر خودش اسيييت و موجود ،یرِ

ممکنالوجود باشييند مسييتلزم آن اسييت که

ممکنالوجود حتمياً واجيبالوجود اسييييت

هيیيچ ميوجيودی در عيياليم خييارج ميوجيود

(العاملی.)3 :2 ،1422 ،

نباشييد .این در حالی اسييت که میدانیم در

عيزّال يدّیين ابين جيعيفير آميليی ،از دیيگير

عيالم خيارج حتمياً موجوداتی تحقّق دارنيد.

متکلّمان امامی اسيت که در رسيالۀ موسيوم

بنيابراین فرا عيدم واجيبالوجود مسيييتلزم

به رسيياله ح ََسيينیّه در بیان اعتقادات عقلیّه و

نتیجييهای مُحييال و بيياطييل اسييييت و چون

ذکر عبيادات شيييرعیّيۀ نقلیّيه از تقریر خواجه

هرچیزی که مسييتلزم مُحال باشييد ،خودش

پیروی و برهان صييدّیقین زیر را ارائه کرده

نیز مُحيال اسيييت؛ پس عيدم واجيبالوجود

است:

مُحال است .در نتیجه ،وجود واجبالوجود

بدان که خدای باریتعالی ،واجبالوجود است و
موجود است ،که اگر موجود نباشد الزم آید که هیچ-
چیز موجود نباشد ،زیرا که در مق ّدمه مقرر شد که
هرچه موجود است بر دو قسم است :واجبالوجود و
ممکنالوجود .و نیز مقرر شد که وجود ممکنالوجود
از غیر اوست ،پس اگر واجبالوجود نباشد
ممکنالوجود نیز نخواهد بود ،به جهت آن که بر
تقدیری که واجبالوجود نباشد آن غیر که وجود
ممکنالوجود از اوست نیز نخواهد بود ،پس اگر
واجبالوجود نباشد ،الزم آید که هیچچیز موجود
ال ،و این خال واقع است .پس
نباشد اص ً
واجبالوجود که خدای تعالی است موجود باشد

ثابت میشييود (ابن أبیجمهور اخحسييائی،
.)188 - 187 :1437

همچنین در رسييياليۀ مختصييير التحفيه
الکالمیّه ،همین برهييان بييا عبيياراتی کييامالً
مشييابه با عبارات پیشگفته از فاضييل مِقداد

در تيقيریير ایين بيرهييان در شيييرح فصيييولِ
خواجهنصيیر توضيیح داده شيده اسيت (همو،
.)290 - 289 :1437
بييه هيميیين نيحيو ،زیينال يدّیين ابين عيليی
عاملی مشيهور به شيهید ثانی (د 965 :ه.ق).
برای اثبيات وجود خيداونيد بيه برهيانی موجز
اشياره کرده اسيت که از حی« مضيمون در
راسيتای برهان صيدّیقین خواجهنصيیر قلمداد
میشيود .اسيتدالل وی با این مقدمه شيروع

(آملی.)54۶ :13۷۷ ،
خواجگی شييیرازی ،یکی از متکلّمان
اميامی فعّيال در قرن دهم هجری نیز برای
اثبيات وجود خيداونيد بيه همین تقریر تيازۀ
تمس يک جسييته
طوسييی از برهان ص يدّیقین ّ

ت
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اسييت .به گفتۀ او ،اگر واجبالوجودی در
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نیست.

خارج موجود نباشييد ،الزم میآید که هیچ

در نتیجه :اگر واجبالوجودی نباشيد،

موجود دیگری هم در خارج تحقّق نداشيته

نبيایيد هیچ موجودی در عيالم خيارج وجود

نباشيييد ،در حالیکه یقین داریم موجوداتی

داشته باشد.

در عييالم خييارج وجود دارنييد .او مالزمييۀ

وجه دوم:

یادشيده را به دو صيورت زیر توضيیح داده

ا) ممکنالوجود ذاتياً وجود نيدارد و

است:
وجه نخست:

برای موجودشييدن نیازمند به واجبالوجود
است.

ا) بيدون شيييک ،موجودی در خيارج
هست.

ب) پس اگر واجبالوجودی نباشييد،
ممکنالوجودی نیز نخواهد بود.

ب) ایين ميوجيود اگير واجييباليوجيود
نباشد ،حتماً ممکنالوجود است.

ج) اگر واجب و ممکنی نباشيد ،نباید
هیچ موجودی در خارج تحقّق داشته باشد.

ج) هر ممکنِ موجودی ،نیيازمنيد بيه
علّت است.

د) اميا میدانیم کيه موجودی در عيالم
خارج تحقّق دارد.

د) آن ع يلّييت نييیييز بيينييابيير فييرا،

پس :حتمياً واجيبالوجودی در خيارج

واجبالوجود نیسييت و چون ممکنالوجود

موجود اسييت (خواجگی شييیرازی:1375 ،

اسييت محتاج به علّتی دیگر اسييت که اگر

 .80 - 79نیز بنگریيد بيه :همو- 55 :1390 ،

علّتش همان ممکنالوجود نخسييت باشييد،

.)57

دَور پيیيش ميیآیييد و اگير ميميکيناليوجيود

برخی متکلّمان امامی م ل صيفیالدّین

دیگری باشيد و بههمین نحو ادامه پیدا کند،

طُرَیحی (الطُریحی )52 :1428 ،و نویسييندۀ

تسيلسيل الزم میآید که هر دو باطل اسيت.

اخنوار الجلیّيه فی أصيييول المياهيب اإلميامیّه

در نيتيیيجييه ،عيلّيتيی بيرای تيحيقّيق آن ميوجيود

(ناشيينان )975 :1437 ،نیز در نگاشييتههای

ممکنالوجود ،وجود نخواهد داشت و هیچ

خود برای اثبات وجود خدا به استداللهایی

موجودِ ممکنی نباید موجود شده باشد.

مشييييابييه بييا تقریر مورد گفتگو از برهييان

ه) طيييبيييق فيييرا ،ميييوجيييود
واجيبالوجودی نیز در عيالم خيارج موجود

صدّیقین اشاره کردهاند.
 .3بازتاب تقریر ابتکاری خواجهنصیر از برهان
صدّیقین در کالم اشاعره
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عالوهبر متکلّمييان امييامی ،برخی متکلّمييان

ب) ممکنالوجود در ایجيياد موجود

اشييعری نیز تقریر ابتکاری خواجه از برهان

دیگر نیز اسيتقاللی ندارد؛ زیرا مرتبۀ ایجاد،

صيييدّیقین را برگزیيدهانيد و بيه پیروی از او،

متيأخّر از مرتبيۀ وجود اسييييت و شيييیء تيا

صورتهایی از آن استدالل را ارائه نمودند.

موجود نبياشييييد نمیتوانيد چیز دیگری را

برای نمونه ،میرسييیّد شيييریف جرجانی (د:

ایجاد کند.

 816ه.ق ،).متکلّم نامدار اشيعری ،در شيرح

ج) اگر در عيالم خيارج فقط ممکنيات

بير ميواقيفِ ایيجيی ،پيس از تيوضيييیيح پينيج

موجود باشييند ،الزمهاش آن اسييت که هیچ

مسيلکی که وی برای اثبات وجود خدا بیان

مييوجييودی تييح يقّييق پييیييدا نييکيينييد؛ زیييرا

کرده اسييت به تقریری از برهان صييدّیقین

ممکنالوجود هر اندازه هم که متعدد باشيد

اشاره میکند که به گفتۀ او ،برخی از فضال

به نحو مسيييتقل نه وجود دارد و نه میتواند

آن را ابييداع کييرده و کييوتيياهتييریيين و

چیزی را ایجياد کنيد ،در نتیجيه الزم میآیيد

روشييينترین تقریر از این برهيان بيهشيييميار

وجيود و ایيجييادی تيحيقّيق نيیييابييد و چيیيزی

میآید:

موجود نشود.

ما أشار إلیه بعض الفضالء و تحریره أن الممکن ال
یستقل بنفسه فی وجوده و هو ظاهر ،و ال فی إیجاده
لغیره الن مرتبۀاالیجاد بعد مرتبۀالوجود فإن الشیء
ما لم یوجَد لم یو ِجد ،فلو انحصرالموجود فیالممکن
ال ألن الممکن و إن کان
لزم أن ال یوجد شیء أص ً
متعدد ًا ال یستقل بوجود و ال إیجاد و إذ ال وجود و ال
إیجاد فال موجود ال بذاته و ال بغیره و هذا المسلک
اخصرالمسالک وأظهرها (الجرجانی.)14 :8 ،1419 ،

تقریری کيه جرجيانی تحریر میکنيد،
درواقع اسييتداللی مشييابه با تقریر نوآورانۀ
خواجيهنصيييیر اسيييت کيه وجود خيداونيد را
بيدون نیياز بيه ابطيال دور و تسيييلسيييل اثبيات
میکند و مشتمل بر مقدمات زیر است:
آ) ميميکيناليوجيود از خيود وجيود
مستقل ندارد.

د) بيدیهی اسييييت کيه موجوداتی در
عالم خارج وجود دارند.
پس :موجودات عالم خارج منحصييير
در ممکنات نیسيت و واجبالوجود بالاّاتی
نیز در عالم خارج موجود است.
اگرچيه جرجيانی از مبتکر این تقریر
نام نبرده اسيييت و معلوم نیسيييت مراد او از
«بعض فضييالء» چه کسييی اسييت ،چنانکه
مالحظيه شيييد ،تقریر پیشگفتيه اسيييتيداللی
مشييابه با تقریر ابتکاری خواجهنصييیرالدّین
طوسييی از برهان صيدّیقین اسييت و احتماالً
منظور جرجانی از «بعض فضيالء» کسيی جز
خواجهنصیرالدّین طوسی نبوده است.
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 )5عيالم و اجزاء آن ذاتياً عيدمپيایر

صدّیقین علّامه طباطبایی

اسييييت ،بنيابراین عین هميان واقعیيت ذاتياً

پس از تبیین تقریر نوین خواجيهنصيييیر از

نفیناپایر نیست.

برهان صدّیقین و تشریح بازتابهای آن در
کالم امامیّه و اشياعره ،اشياره به تفاوتهای
تقریر خواجيه بيا تقریر علّياميه طبياطبيایی از
ایين بيرهييان بييهعينيوان یيکيی از واپسيييیين و
تيازهترین تقریرهيای ارائيهشييييده از برهيان
مزبور ،جوانب دیگری از اسييتدالل خواجه
را آشيييکار میکند .برهان صي يدّیقین علّامه
طبياطبيایی بيا تقریر ابتکياری خواجيه از این
برهيان در نقطيۀ آ،ياز برهيان ،یعنی اذعيان بيه
ثبوت واقعیّت و وجود و نفی سيييفسيييطه و
همچنین اثبات این نتیجه که «واجبالوجود
بالااتی هسيييت که وجود و حقیقت سيييایر
موجودات وابسييته به آن اسييت» مشييترك
اسيييت اميا سيييایر مقيدّميات این دو تقریر بيا
یکيدیگر تفياوتهيای بنیيادین دارد .بيهطور
خالصييه ،تقریر علّامه طباطبایی بر مقدّمات
بدیهی زیر مشتمل است:
 )1واقعیّتی هست.
 )2این واقعیت ذاتاً عدمپایر نیست.
 )3هرچیزی که ذاتاً عدمپایر نباشيد و
نیستی آن ممتنع باشد واجب بالاات است.
 )4پيس واقيعيی يتِ ذات ياً نيفيینيياپييایيرِ
یادشده ،واجبالوجود بالاات است.

نتیجييه :واقعیتی ،یر از عييالم و اجزاء
آن هسييت که واجبالوجود بالاات اسييت
(طباطبایی.)117 _ 116 :5 ،1375 ،
همانطور که مالحظه شيييد ،در تقریر
ابتکاری محقّق طوسيی ،محور اصيلی برهان
تيقسييييیيم ميوجيود بييه واجييباليوجيود و
ممکنالوجود (پس موجود یيا ممکن بود یيا
واجيب) و سيييسس تيأکیيد بر مشيييرو و
وابسيتگی تحقّق موجودی در عالم به وجود
واجبالوجود اسييت (اگر واجبی نبود هیچ
موجود نبود) ،اميا برخالف این ،در برهيان
صيييدّیقین ،علّياميه طبياطبيایی بيدون لحياظ
تقسیم موجودات به واجب و ممکن« ،اصل
واقعیّييت» م يدّ نظر قرار میگیرد و بييهطور
مسيييتقیم بيه نفینياپيایری و واجيبالوجود
بودن ذاتی آن توجه میشود .بر این اسان،
در حالی که نصيييیرالدّین طوسيييی با برهان
تازۀ خویش در صييدد اثبات این مدّعاسييت
کيه در میيان موجودات عيالم بيایيد واجيب-
الوجودی باشييد و بدون وجود واجب هیچ
موجودی تحقق نمییيابيد ،علّياميه بيا طرح
اسيتدالل خود در پی توجهدادن به این نکته
اسيييت که اصيييل واقعیّت امری اسيييت ذاتاً
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واجيبالوجود کيه «جهيان و اجزاء جهيان بيا

رسييييالييۀ فصييييول ميطيرح کيرده ،وجيود

او واقعیتدار و بی او هیچ و پو میباشيد»

واجيبالوجود بيدون توقّف بر ابطيال دَور و

(همان.)117 :

تسيييلسيييل اثبيات میشيييود .چکیيدۀ تقریر

نتیجه گیری
پس از آنکيه ابنسيييینيا برای اثبيات وجود
خداوند به ارائۀ اسيييتداللی موجودمحور به
نيام «برهيان صيييدّیقین» پرداخيت و وجود
آفيریييدگييار را بيرخيالف سييييایير بيراهيیين
خداشيناسيی ،تنها با اسيتناد به اصيل هسيتی و
مطلق واقعیّت ثابت کرد ،برخی از فیلسوفان
و متکلّميان پیرو او کوشيييیيدنيد تقریرهيایی
تييازه از بيرهييان صييييدّیيقيیين ارائييه کينينييد.
خيواجييهنصييييیيرال يدّیين طيوسييييی یيکيی از
فیلسيييوف_متکلّمييانی بود کييه بييه گواهی
برخی از عالمان توانسييت تقریری نوآورانه
از برهان صيدّیقین را در برخی از آثار خود
مطرح کند .طوسيی در نگاشيتههای خود به
سييه تقریر از برهان صييدّیقین اشيياره کرده
اسييييت :در تقریر نخسييييت کيه آشيييکيارا
اسيييتيداللی برگرفتيه از برهيان صيي يدّیقینِ
ابنسيیناسيت ،اثبات واجبالوجود ،متوقّف
بر اسيتحالۀ دَور و تسيلسيل اسيت .در تقریر
دوم که مشييابه اسييتدالل فخر رازی اسييت،
وجيود واجييباليوجيود حيتيی در صيييورت
تسيلسيل نیز ثابت میشيود؛ در تقریر سيوم که
ابداع شيخص خواجهنصيیر اسيت و آن را در

ابتکياری خواجيه از برهيان صيييدّیقین از این
قرار است :اگر همۀ موجودات عالم خارج،
مميکنالوجود بودنييد بييا توجّييه بييه اینکييه
ممکنالوجودهييا نييه ذات ياً موجودنييد و نييه
میتواننيد بيهتنهيایی علّيت پيدیيدآميدن چیزی
بياشييينيد نبيایيد موجودی تحقّق مییيافيت در
حيالی کيه بيدیهی اسييييت ،در عيالم خيارج
موجوداتی تحقّق دارد؛ پس همۀ موجودات
عالم ،ممکنالوجود نیسيتند و موجودی ،یر
ميميکيناليوجيود ،یيعينيی واجييباليوجيود نيیيز
وجود دارد که همان خداوند است.
پس از خواجه نصيييیر ،تقریر ابتکاری
او از برهان صييدّیقین با اسيييتقبال شيييماری
دیگر از متکلّميان اميامی و اشيييعری روبرو
شييد بهگونهای که آنان نیز در مبح« اثبات
وجود خييدا بييه بييازگویی تقریر نوآوران يۀ
خواجيه یيا ارائيۀ تقریرهيایی بيا اقتبيان از آن
پرداختنيد .فخرالمحقّقین محميد ابن حسييين
ابن یوسييف حلّی ،فاضييل مِقداد سييیوری،
ضيييیياءاليدّین علی ابن سييييدیيداليدّین داود
حس يینی جرجانی ،جمالالدّین کَفعَمی ،ابن
ابیجمهور أحسييييائی ،زیناليدّین ابن علی
عاملی مشييهور به شييهید ثانی ،عزّالدّین ابن
جيعيفير آميليی ،خيواجيگيی شيي يیيرازی و
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صفیالدّین طُرَیحی از جمله متکلّمان امامی

تيقيليیييد و اقيتيبييانهييای پيیيشگيفيتييه از

هسييتند که برای اثبات وجود باریتعالی به

برهان صيدّیقینِ ابتکاری خواجهنصيیرالدّین

عین تقریر نوین خواجه از برهان صي يدّیقین

طوسييی در کالم امامیّه و اشيياعره ،آشييکارا

یيا اسيييتيداللی نظیر آن اسيييتنياد کردهانيد؛

نمودار اقبيال متکلّميان اميامی و اشيييعری بيه

همچنین ،از میان متکلّمان اشيعری ،میرسيَ یّد

این تقریر تازه از برهان ص يدّیقین و جایگاه

شيييریف جرجانی به تقریر ابتکاری خواجه

مهم آن در مبح« اثبات وجود خدا است.

اشاره کرده است.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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االسالمی.
-

صييل .تحقیق :حسييین
الرازی ،فخراليدین .)1378( .ال ُم َح َّ

الطوسيی ،نصيیرالدین .)1413( .قواعد العقائد .تحقیق :علی
حسن خازم ،لبنان :دارالغربه.

-

العياملی ،زینالي ّدین ابن علی .)1422( .االسييطنبولیّيه فی

الرازی ،فخرالدین .)1433( .مَعالِم أصييول ال ّدین .اعتنی به:

الواجبات العینیّه .المطبوعه فی :رسيائل الشيهید ال انی ،ج ،2

نِزار َحمّادی ،الکویت :دار الضیاء.

تحقیق :رضا مختاری ،قم :مکتب اإلعالم اإلسالمی.

لسيي ُیوری اليحي ّلیِ ،ميقيداد ابين عيبيداهلل .)1378( .اخنيوار
ا ُّ

-

الکفعمی ،جميالاليدین .)1430( .معيارج اخفهيام .تحقیق:

الجاللیه فی شيرح الفصيول النصيیریه .تحقیق :علی حاجی

عبدالحلیم عوا الح ّلی ،کربالء :مکتبه و دار مخطوطات

آبيادی  /عبيان جاللینیيا ،مشييهيد :بنیياد پژوهشهيای

العتبه العبّاسیه المقدّسه.
-

ال يُس یُوری الحلّی ،مِقداد ابن عبداهلل .)1429( .اللوامع اإلله ّیه
فی المباح« الکالم ّیه ،حقّقه و علّق علیه :السیّد محمدعلی

-

-

الطوسيی ،نصيیرالدین .)1380( .فصييول العقائد .راجعه و
المعارف ،الطبعه ال انیه.

اسالمی آستان قدن رضوی.
-

تقی دانشپژوه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

فی مياهيب اإلميامیّيه .تصييحیح و تحقیق :علی اوجبی،

آتای ،قم :منشورات شریف رضی.
-

طوسيی ،نصيیرالدین .)1335( .فصيول .به کوشيش :محمد

ن ّقياه :شييياکر العيارف و حمیيد الخيالصييی ،بغيداد :مطبعيه

اسالمی.
-

الطُریحی ،صييفیالدین .)1428( .مطارح النظر فی شييرح
الباب الحادیعشر .قم :نشر باقیات و مکتبه فدك.

اسالمی ،سال دوم( ،شمارۀ پنجم).
خواجگی شييیرازی ،محميد ابن احميد .)1375( .النظيامیّه

طباطبائی ،سيیّد محمدحسييین .)1375( .اصييول فلسييفه و
روش رئالیسم ،ج  ،5تهران :انتشارات صدرا.

الح ّلی ،فخراليدین محميد ابن حسيين .)1372( .إرشييياد
المسييترشييدین .تحقیق :یعقوب جعفری ،قم ،مج ّلۀ کالم
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الهیجی ،مال عبيدالرزاق ف ّیياا .)1372( .سييرميایيۀ ایميان.
تصحیح :صادق آملی الریجانی ،قم :انتشارت الزهرا.

-

الالهیجی ،مالّعبدالرزاق ف ّیاا .)1429( .شييوارق اإللهام

القاضييی الطباطبائی ،قم :مؤسييسييۀ بوسييتان کتاب ،الطبعه

فی شيرح تجرید الکالم .ج  ،2تحقیق :اکبر اسيد علیزاده،

ال ال ه.

قم :مؤسسۀ امام صادق (ع).

الشيیرازی ،صيدرال ّدین محمد ابن ابراهیم .)1393( .شيرح

-

نياشيينيان .)1437( .اخنوار الجلیّيه فی أصييول المياهيب

الهيدایيه .تصييحیح ،تحقیق و مقي ّدميه :مقصييود محميدی،

اإلمامیّه .المطبوعه ضييمن :عقیده الشيیعه ،جمع و تحقیق و

تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.

تقدیم :الشیخ محمدرضا اخنصاری القمی ،قم :دار التفسیر.
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that firstly seems. On the one hand, philosophers discuss the nature
of film and, for example, ask: what makes a recording a work of art?
And, on the other hand, some filmmakers attempt to utilize
philosophical themes in their works and produce philosophical
movies. But it is not the whole story, and a third claim has been
proposed in recent dedicates: Some movies can philosophize. This
new approach usually is called “film as philosophy”, “filmphilosophy”, or “filmosophy”. Several arguments have been
advanced in defense of this hypothesis, and every defender of this
claim has proposed their own explanations. In this essay, we try to
show from a different position, that movies can do philosophy in six
ways. That is, there are movies that make an account of a
philosophical point, movies that ask some philosophical questions,
movies that defend or deny a philosophical position, movies that
propose a philosophical thesis, and movies that remind us important
things.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره یازدهم ،شماره  ،27پاییز و زمستان  ،1400صفحه 353-379

فیلمسفه یا فیلم به مثابۀ فلسفه
جستاری در امکان فلسفهپردازی از طری
محسن کرمی

فیلم

1

تاریخ دریافت:

چکیده :نسبت میان فیلم و فلسفه به آن سادگیها که در بدو امر به نظر میرسد نیست .از سویی،

1399/9/5

ال میپرسند که چه چیزی یک فیلم ضبطشده
فیلسوفان به بح« در باب ماهیّت فیلم میپردازند و م ً

تاریخ پذیرش:

را به اثری هنری تبدیل میکند؟ و ،از سوی دیگر ،پارهای از فیلمسازان میکوشند تا از مضامین

1399/11/4

فلسفی در آثارشان استفاده کنند و ،به تعبیری ،فیلم فلسفی بسازند .امّا ماجرا به همین جا ختم نمیشود

واژگان کلیدی:
فيیيليم بيه مي يابيهی
فلسفه ،فیلمي يفلسفه،
فييیييلييمسييييفييه،
فيلسيييفيهپيردازی،
اسيييتيدالل ،يتيبيییين،
شييرح ،دفياع ،ردّ،
موضع.

و دعوی سومی نیز در دهههای اخیر طرح شده است :این که فیلمها میتوانند فلسفهورزی کنند.
این رهیافت تازه را معمو ًال «فیلم به م ابهی فلسفه«« ،فیلميفلسفه« ،یا «فیلمسفه» میخوانند .استداللهای
چندی در دفاع از این فرضیّه اقامه شده است و هر کدام از مدافعان این دعوی تازه ،از طالیهدارانی
ص
چون َکوِل گرفته تا فیلسوفان حاضری چون وارتنبرگ و کرول ،استداللها و تبیینهای خا ّ
خود را پیش نهادهاند .در جستار حاضر ،از منظری دیگر ،کوشیدیم تا نشان دهیم که فیلمها از شش
وجه میتواند در مقام فلسفهورزی ایفای نقش کنند .یعنی هستند فیلمهای که به شرح نکتهای
فلسفی میپردازند ،فیلمهایی که طرحمسأله میکنند ،فیلمهایی که دفاعیّه یا ر ّدیّهای بر موضعی
فلسفی عرضه میدارند ،فیلمهایی که برنهاد فلسفی اقامه میکنند ،و فیلمهایی که در مقام استاکار
و یادآوری عمل میکنند.
DOI: 10.30470/phm.2021.136600.1880
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مقدمه

ایين دوربيیينهييا ميیتيوانييد فيراهيم آورد.

نسيبت میان فیلم و فلسيفه ،به گواهی تاریخِ

اسيييتفيادهی خياصّ از این دوربینهيا را ،بيه

نهچندان دراز سيینما ،نسيبتی پایدار امّا همراه

تصييریح نظریّهپردازان اوّلیّهی سييینما ،باید

بييا فرازوفرودهييایی چنييد و پیچوخمهييایی

هنر به شيمار آورد .روشين اسيت که در این

،ریب بوده اسييت .سييینما ،در بدو پیدایش،

جا فلسفهی هنر ،به طور خاصّ ،نیز به سینما

برای آن کيه بيه عنوان قيالبی هنری شييينياختيه

کمک رسياند .یعنی ،در دفاع از شيأن هنری

شيود تالش بسيیار کرد و ،در این راه ،فلسيفه

سيینما ،نشيان داد که شيباهتهای بسيیاری ،به

در کوشيييش برای ایجاد شيييأن هنری برای

لحياظ فلسيييفی ،میيان قياليبهيای هنریای

سيینما ،هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ

چون تئيياتر و نقّيياشيييی و ادبیّييات و حتّی

صييوری ،کمک شييایانی به سييینما کرد .در

عکّاسيييی هسيييت .و اگر چنین باشيييد ،چرا

وهلهی نخسيت ،به تصيریح تاریخ فلسيفهی

نتوان سینما را نیز هنر به شمار آورد؟

هينير ،1از دیيربيياز هينيرهييا واجييد وجيهيی از

امّيا ،از این پس ،نرم نرميک این زمزميه

معرفت2بخشيييی فرا میشيييدهاند (یانگ

بيه گوش رسيييیيد کيه :سيييینميا چیزی جز

 .)1388از این جهت ،فلسيفه کمک کرد تا

عکّياسيييی و ادبیّيات و تئياتر نیسيييت .بيه بیيان

ت بیيت شيييود کيه فیلم میتواننيد معرفيت و

دیيگير ،هيرچينييد ميیتيوان پييایيرفييت کييه

شناخت به مخاطبانش ببخشد ،به همان سان

اسيييييتييفييادهی خيياصّ از دوربييیيينهييای

که سييایر هنرها میتوانند 3.در وهلهی بعد،

فیلمبرداری ،یعنی همان بهاصييطالح سييینما،

تالشهيا معطوف بيه این امر بود کيه سيييینميا
صيرفاً فنّ و صينعت نیسيت ،بل بهویژه چون
عکّاسيی و تئاتر ،هنر اسيت .پس ،الزم شيد
که به لحاظ فلسفی تمایز گااشته شود میان
صييينعتی کيه منجر بيه تولیيد دوربینهيای
فیلمبرداری شيده اسيت با آن چه اسيتفاده از
1. philosophy of art.
2. Knowledge.

از صيينعت جدا شييده اسييت و به وادی هنر
نزدیک شيده ،باز هم نمیشيود این سيینما را
هنری در عرا سييایر قالبهای هنری  -از
جيميلييه ،رقيص ،ميوسييييیيقيی ،نيقّيياشييييی،
مجسييمهسييازی ،معماری ،ادبیّات ،تئاتر ،و
ّ
عکّاسيی  -به شيمار آورد .روشين اسيت که
 .3شيناختگرایی در قلمرو نظریّهی فیلم همچنان از
ميهيمّتيریين و ج يدّیتيریين رهيیييافييتهييا اسييييت
).(Plantinga 2019

ت
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این انکيار ،در قیيان بيا انکيار اوّلیّيه ،قيدری

جنجالی ،مباح« عدیدهای در نظریّهی فیلم

نرمتر اسيت :نخسيت گفته میشيد که سيینما

طيرح شييييدهانييد :از کينييدوکيياو در بيياب

اساساً هنر نیست ،بل صرفاً صنعت است؛ امّا

وجودشيناسيی فیلم گرفته تا بررسيی تعاریف

حال گفته شده است که سینما هنری متمایز

فلسيييفی فیلم؛ از امکيان اثرگيااری اخالقیِ

از سيييایر هنرهيا نیسيييت .بياری ،در ردّ این

فيیيليمهييا بير ميخيياطيبييان گيرفيتييه تييا قييدرت

ادّعای اخیر و ،از این رهگار ،اثبات شأن و

پروپياگيانيدای سيييیياسيييی و حتّی تبلیغيات

جيایگياه سيييینميا بيه ميابيهی هنری متميایز ،بياز

کياالهيای اقتصيييادی؛ و از نسيييبيت فیلم بيا

پای فلسييفه به میان آمد .پس ،تالش شييد تا

عواطف گرفته تا ربط هنر به باورهای دینی

تفاوتهای سيييینما با هنرهایی چون تئاتر و

و.(Elsaesser&Hagener 2010) ...

عکّاسی و ادبیّات نشان داده شود.

و هميهی این بحي«هيا ،تيا امروز ،نسيييبيت

از پی دو گيام اخیر ،سيييینميا بيه عنوان
هنر ،در کنار سایر قالبهای هنری ،پایرفته

پرفرازوفرودی را میان فلسييفه و سييینما رقم
زدهاند.

شيييد ،امّيا جيدّوجهيدهيای فلسيييفی در بياب

آن چه گاشت ،گزارشی بسیار موجز

شييباهتهای سييینما با سييایر هنرها (در گام

از ارتبا نظری فیلم و فلسييفه بود ،به لحاظ

اوّل) و تفاوتهای سيینما با سيایر هنرها (در

کمکی که فلسييفه به فیلم کرده اسييت؛ امّا

گيام دوم) همچنيان پی گرفتيه شيييد و آرام

فیلم و فلسيييفيه بيه لحياظ کمکی کيه فیلم بيه

آرام ادبیّاتِ زیرشيياخهای در ذیل فلسييفهی

فلسيييفه کرده اسيييت نیز با یکدیگر نسيييبت

هنرها 1را شکل داد :نظریّه/فلسفهی سینما.2

داشييتهاند .چه بسييیار مخاطبان سييینما که با

در نيظيریّييهی سييييیينيمييا ،جسييييتوجيوی

فیلم مردی برای تمام فصيييول با اندیشيييهی

تفياوتهيای فیلم بيا سيييایر هنرهيا کم کم بيه

رواقی آشييينيا شييييدنيد ،بيا فیلم دکيارت بيه

کشييف امکانات خاصّ فیلم معطوف شييد،

مسيييأليهی بيدن-ذهن توجّيه پیيدا کردنيد ،و

کييه میشيييودگفييت تييا امروز داغترین و

حتّی بيا فیلم عصييير جيدیيد انيدیشييييههيای

مناقشيهبرانگیزترین بح«ها را در این وادی

فلسيفی-جامعهشيناختی مارکس را شيناختند

رقم زده است.

و فهمیيدنيد .افزون بر این ،در دهيههيای اخیر

در کينييار ایين ميبيحيي« ميهيمّ و گيياه

شيمار زایدالوصيفی از اسيتادان فلسيفه برای

1. philosophy of the arts

2. theory/philosophy of cinema
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شيييرح و تبیین نظریّات انتزاعی فلسيييفی از

کاسييت و طبعاً ،برای بح« جدّی و عمیق،

فیلمهيا بهره میبرنيد ،تيا جيایی کيه امروز بيا

بيایيد یکی از این مبياحي« را برگزیيد .پس،

خیييل کتييابهييای راهنمييایی در فلسيييفييه

در ایييين ميييجيييال ،بيييه داغتيييریييين و

سييروکار داریم که میخواهند فلسييفه را به

مناقشييهبرانگیزترین بح«ِ دهههای اخیر در

شيييیوهی فیلممحور 1آموزش دهند 2.پس،

نظریّيهی فیلم ،میپردازم ،و آن این کيه :آیيا

فیلم هم کمکهای شيایانی به فلسيفه کرده

میتوان از ایيدهای بيه نيام «فیلم بيه م يابيهی

اسيت و ،بنابراین ،باید گفت که نسيبت میان
فیلم و فلسفه دوسویه بوده.

فلسييفه» 3یا «فیلمييييييفلسييفه» ،4یا حتّی ،به
نحوی جسيييورانيهتر« ،فیلمسيييفيه» 5دم زد؟

امّا این پیوسييتگی میان فیلم و فلسييفه

یعنی ،آیيا میتوان پيایرفيت کيه دسيييتکم

مخيالفيان و منتقيدانی نیز داشيييتيه اسيييت و

پيارهای از فیلمهيا قيابلیّيتهيا و امکيانيات آن را

هماینيان تياریخ این ارتبيا را گياه بيا افولهيا

دارند که ،نه فقط به آموزش فلسيفه کمک

و پیچوخمهيایی مواجيه کردهانيد .از هميان

کننيد ،بيل خود در مقيام فلسيييفيهپردازی

6

ابتدای تاریخ سييینما ،کم نبودهاند کسييانی

ظاهر شيوند؟ شياخصترین فیلسيوفان مدافع

که ،از منظر فلسيييفه ،در ردّ شيييأنیّت هنری

این رأی را میتوان به دو نسيل تقسيیم کرد:

فیلم کوشييیدند و بعدها در اصييالت فیلم به

از نسييييل اوّل ،اسيييتينيليی َکيوِل (1971,

م ابهی هنری در عرا سایر هنرها جدّ بلیغ

) 1981, 1996و ژیييل دليوز (1986,

کردند .از همین اردوگا ِه منتقدان و مخالفان

)1989؛ و از نسيييل دوم ،اسيييتفيان ميالهيال

بود که مناقشيات فلسيفیِ دامنهدار طرح شيد

) ،(2002, 2008, 2015دَنیِيل فرَمسْتون

در امکييان معرفيتبخشيييی فیلم و ارتبييا

) ،(2006تيياميس وارتينيبيرگ (2007a,

معنادار و قابلردّیابی میان سييینما با اخالق،

) ،2007b, 2011و نيييوئيييل کيييرول

سیاست ،و حتّی عواطف بشری.

).(2006, 2013, 2017

بنا بر آن چه گاشيت ،نسيبتهای میان
فیلم و فلسيفه را نمیتوان به یک نسيبت فرو
1. screen-oriented.
 .2از جمله بنگرید بهFalzon, 2014; Litch :
.2010; Fumerton and Jeske 2009

 .1پیشینه

ادّعای کلّی این اسييت که پارهای از فیلمها
3. “film as philosophy”.
4. “film-philosophy”.
5. “filmosophy”.
6. Philosophizing.

ت
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خاصيييی از تفکّر فلسيييفی را
ّ
میتوانند نوع
رقم بزننيد ،امّيا بيه طور خياصّ هر کيدام از
فیلسيوفان پیشگفته اسيتداللها و تبیینهای

(از قبیل زمانيتصویر).
 .1-2استنلی کَوِل

متفيياوتی در دفيياع از این ایييدهی تييازه در

اگر دلوز بیشيييتر بيا تکیيه بر قيابلیّيتهيای

نظریّهی فیلم دارند و در چیسييتی این تفکّر

صيوری سيینما از فلسيفهورزی خاصّ سيینما

فلسييفی سييخنان کمابیش متفاوتی عرضييه

دفياع میکنيد ،در مقيابيلَ ،کوِل بیشيييتر بر

میکنند.

قابلیّتهای محتوایی سييینما و قدرت فیلمها
در جهيتِ درگیرکردنِ مؤثّر مخياطبيان بيه

 .1-1ژیل دلوز

مسيييييائييلومييوضيييييوعيياتِ مييهييمّ امّا

دلوز از مخالفت با کاربسييت هر چارچوبی

مورد،فلتواقعشيدهی حیات بشيری تأکید

بیرون از سيييینميا برای فهم و تفسيييیر و ،در

میکنييد) .(Eldridge 2014: 1از نظر
1

کيلّ ،نقيد فیلم آ،ياز میکنيد و آرام آرام ،بيا

َکوِل ،فیلم واکنش ضيمنیای به شيکّاکیّت

تکیه بر ایدهی عقلها و شیوههای گوناگون

فراگیر در دوران جدید است و این واکنش

فلسييفیاندیشييی و فلسييفهورزی در سيينّت

عبارت از بازیابی امر روزمرّه است؛ و بدین

قيارّهای ) ،(Andina 2014: 38-64بيه

سان فیلم تصویری عرضه میکند از آن چه

این اندیشييه میرسييد که فیلمها به شييیوهی

فلسيفه میکوشيد بر آن ،لبه کند ،امّا گاهی

خيودشييييان بييه مسييييائييل ميیپيردازنييد و

نييیييز در تييالش بييرای بييیييان آن اسييييت

فلسيييفيهپردازیِ خياصّ خودشيييان را دارنيد:

) .(Sinnerbrink 2011: 90مييزیّت

فيیيليمهييا از طيریيق تصيييياویير بييه تيفيلسيييف

اسيييرارآمیز فیلم ،نسيييبت به فلسيييفه در این

میپردازنييد ).(Deleuze 2000: 367

خصيييوص ،در این اسييييت کيه میتوانيد

از نظر او ،یکی از مهمّترین دسيييتياوردهيای

وجوهی از تجربيههيای ميا از واقعیّيت را بيه

این فلسيفهورزیِ سيینما ابداع دالیلی به سيود

تصييویر بکشييد و ،در عین حال ،همچنان به

«باورآوردن به این جهان» است يييييي ي که به

طرزی فریبنيده متميایز و جيدا از تجربيههيای

یيک معنيا پياسيييخی اسييييت بيه مسييييأليهی

مييا بيياقی بمييانييد .این دنیييایی کييه فیلم از

پو انگاری از طریق ابداع تصييياویری تازه

تجربههای ما تصویر میکند دنیای ما است،

1. Skepticism.
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امّا در عین حال احسان میکنیم که در آن

همین دستهی اخیر است که میگوید:

،يایيب ایم و نياظری بیش نیسيييتیم .فلسيييفيه

من این فیلمها را شرحهایی دمدستی یا عامّهفهم از
دیدگاهها و استداللهایی نمیدانم که به معنای
دقیق کلمه ابداع فیلسوفان اند؛ بل آنها را تأمّالتی
در باب چنین دیدگاهها و استداللهایی و
ارزیابیهایی از چنین دیدگاهها و استداللهایی
میدانم ،یعنی در مقام تفکّر جدّی و نظاممند در آن
دیدگاهها و استداللها به همان نحوی که فیلسوفان
به تفکّر جدّی و نظاممند میپردازند .فیلمهایی از این
دست نه موا ّد خامّی برای فلسفه اند و نه منابعی برای
تزئین آن؛ بل ممارستهایی فلسفی اند ،فلسفه در
عمل اا فیلم به مثابهی فلسفه (Mulhall
).2002: 2

شکّاکیّت رهایمان میکند که «نکند همهی

بيه گميان او ،فیلمهيا از سيييه جهيت این

آن چيه هسييييت داسيييتيانی و خیيالی بیش

فلسفهورزی بدیع و اصیل را انجام میدهند:

نیست!» گاشته از این ،از نظر دلوز و َکوِل،

اوّل این کيه فیلمهيا میتواننيد بيه ميا در فهم

هر دو ،سييینما به سييبب شييیوهی بازیابی امر

مسييائل و پرسييشهای مهمّ فلسييفی کمک

روزميرّه و خيليق نيظيرگيياههييا یييا نيحيوههييای

کنند ،به تأمّل در مسيائل و پرسيشهای مهمّ

وجودداشتنِ تازه ،گونهای از فلسفه است.

فيلسيييفيی بيسيردازنييد ،و حيتّيی مسييييائييل و

قرنها اسيت که میکوشيد این شيکّاکیّت را
بیان کند و حال سيینما توانسيته آن را تصيویر
کنيد .وانگهی ،بيه گميان کول فیلم میتوانيد
بيا تصيييویرکردن روزمرّگی ،و نيه صيييرفياً
داسيتان ،بر این شيکّاکیّت ،لبه کند؛ چراکه
در داسيتانها اسيت که ما هم خود را بیشيتر
نياظر مییيابیم تيا عياميل؛ و تصيييویرکردن امر
روزمرّه بيه ميا در پیونيدیيافتن بيا جهيانی کيه در
آن زندگی میکنیم مدد میرسياند و از این

پرسييشهای فلسييفی تازه طرح کنند؛ مانند
 .1-3استفان مالهال

فیلم بيازی دیویيد فینچر کيه قرائتی کميابیش

ولی ،در نسيل تازهی مدافعان فیلم به م ابهی

تازه از شي يکّاکیّت وجودشيييناختی را طرح

فلسيييفيه ،بحي«هيا مفصيييّيلتر و واضيييحتر

میکنيد .دوم ،فیلمهيا میتواننيد بيه پژوهش

میشيوند .م الً مالهال فیلمهای فلسيفی را بر

در سيرشيت قالب سيینما بسردازند و در باب

دو گونيه میدانيد :نخسييييت فیلمهيایی کيه

امکانات و محدودیّتهای آن بح« فلسفی

صيرفاً به بازنمایی کار فیلسيوفان میپردازند

کننيد .برای ميال ،فیلم تجربی شيييتياب آرام

و ،بنابراین ،آثار فلسييفیِ ،یراصييل عرضييه

ارنی گِر خودش در مقييام آزمونی فکری

میکننييد؛ و دوم فیلمهييایی کييه بييه نحوی

عمل میکند و به این مسيييأله میپردازد که

اصيييیيل فلسيييفيهورزی میکننيد .و در بياب

ت
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آیا میتوان گفت که سييرشييت و ذات فیلم

او بيه جسييييتوجوی پیونيد مفهومی

عبيارت از حرکيت اسيييت یيا نيه .و سيييوم،

میيان سيييینميا و واقعیّيت میپردازد و ،از این

فیلمها میتوانند به تأمّل در این امر بسردازند

رهگيار ،بيه تيأثیری نقيب میزنيد کيه سيييینميا

که آیا خودشيييان فیلم داسيييتانی هسيييتند یا

میتوانيد بر ادراك 3و فهم 4ميا از واقعیّت

خیر ،یا اص يالً به تأمّل در جایگاه خودشييان

داشيته باشيد .به گمان او ،شيکّی نیسيت که

در مقام داسيييتانهایی سيييینمایی بسردازند و

سيینما با ثبتوضيبط واقعیّت آ،از کرد ،امّا

بيدین سيييان بيه فلسيييفيهورزی در بياب خود

رفته رفته بسييیاری از اهالی دنیای سييینما ،از

بسردازند ) .(Mulhall 2002: 1-11م الً

دسييتاندرکاران سييینما گرفته تا منتقدان و

بخش اعظم آثار کیارسييتمی با شييکسييتن

حتّی مخاطبان ،این تلقّی از سييینما را کافی

مرزهيای میيان فیلم داسيييتيانی و مسيييتنيد بيه

و وافی ندانسييتند و فیلم را چیزی ورای این

نحوی ضمنی به تأمّل در این امر میپردازند

دیدند .به گمان ایشيييان ،فیلم میتوانسيييت

که اسيياس ياً تمایز میان داسييتان 1و واقعیّت

2

دنیييای خودش را خلق کنييد ،دنیييایی کييه

در چیسيييت و فیلم داسي يتانی و مسيييتند چه

مرزهای دنیای ما را درمینوردید و با دنیای

مرزهيا و تميایزهيایی دارنيد؛ و آیيا خود این

ما تفاوت دارد .و سيینما با مواجهکردن ما با

فیلمهيا ،چنيان کيه برخی ميدّعی شيييدهانيد،

این دنیيياهييای تييازه  -یعنی واقعیّييتهييای

داستانی اند یا خیر.

برساختهی تازه يي میتواند ادراك و فهم ما
از واقعیّيت جهيان خودميان ييييييييييييي یعنی

 .1-4دَنیِل فرمپتون

واقعیّتهای حقیقی فعلی  -را عمق ببخشد.

فرمستون بهصيراحت از «فیلمسيفه» دم میزند

بيه نظر فرمستون ،همین انيدیشييييه در ذهن

و در توضیح آن میگوید:

آنيدره بيازَن بود آنجيا کيه «سيييینميا را عینیّت

فیلمسفه بهتر از فلسفه نیست ،بل نوع دیگری از
ی شهودی و عاطفی.
فلسفه است اا یک رویداد فلسف ِ
در انتهای فلسفه ،ورای (یا ،به تعبیر بهتر ،بیرون از)
قابلیّت فلسفه ،فیلمسفه صرف ًا یک مسیر مجزّا برای
فلسفه است ).(Frampton 2006: 264

در زمان» تلقّی میکرد و همین فکر در سيرِ

1. Fiction.
2. Reality.

هوگو مانستربرگ بود آن گاه که «سینما را
رسيييييانيييهی ذهييينييیّيييت» مييیخيييوانيييد
).(Münsterberg 2002

3. Perception.
4. Understanding.
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این دنیيای سييياختيهی سيييینميا 1دنیيای

بکشييند .به باور او ،حتّی فیلسييوفانِ آشيينا با

واقعی را بيه کلّی اسيييتحياليه میکنيد .فیلم از

فیلمييييفلسيفه نیز ،الباً به مقایسيهی فیلمهایی

واقعیّيت فراتر میرود و بيه ذهنیّيت نزدیيک

که صييرفاً در مقام تصييویرکردن نظریّههای

میشيييود .ذهن اسيييت که این اسيييتحاله را

فلسيييفی انيد بيا فیلمهيایی میپردازنيد کيه

سيييبيب میشيييود و دنیيایی از نوع خودش

فلسييفهورزی اصييیل میکنند .امّا واتنبرگ

میسازد.

میگویيد کيه این مقيایسييييه خطيا اسييييت.

ال تازه باشد،
فیلم میتواند حاوی نظام فکریای کام ً
اپیستمهای تازه اا شاید این مفاهیم تازهی فلسفی
بتوانند حتّی مثالهای اعالیشان را در سینما پیدا کنند
).(Frampton 2006: 11

فیلمهيای نوع اوّل هم تقریبياً بيه هميان انيدازه

پس ،باید فیلم را دارای قوای ذهنیای
خيياصّ خود دانسييييت ،کييه آدمی را بييه
ضيييبطومهار واقعیّت قادر میسيييازند .و از
رهگيار این قيابلیّيتهيا ،سيييینميا میتوانيد
تبیینهایی عمیق و سييودمند از وضييعوحال
ميا بيه دسيييت دهيد :یعنی آیینيهای بياشيييد در
دسيييتيان ميا برای بيازیيابی و بيازشييينياسيييی
تعياميلهيایميان بيا دنیيا ،خواه تعياميلهيای
عاطفیمان و خواه تعياملهای عقیيدتیمان و
خواه ،یر از آن.
 .1-5تامس وارتنبرگ

وارتينيبيرگ ،بييا پيیگيرفيتين آراء کيول ،بييه

در کار فلسيفهورزی اند که مقالهای فلسيفی:
هر دو نظریّيهای فلسيييفی را در دسيييترن
مخاطبان قرار میدهند يييي ي یکی به وسیلهی
متن نوشتاری و دیگری به وسیلهی فیلم.
ال فیلم عصر جدید چاپلین را در نظر بگیرید.
مث ً
میدانیم که چاپلین گرایشهای چپ داشت و در این
فیلم بهوضوح نظریّات مارکس در خصوص استثمار
کارگران را به تصویر کشید و نشان داد که چگونه،
ی لجامگسیخته ،کارگران دچار
در نظام سرمایهدار ِ
ازخودبیگانگی میشوند .البتّه ،او همهی اینها را با
ی طنز بیان کرد و ،به تعبیری که در تاریخ سینما
چاشن ِ
مشهور است ،فیلمی در قالب طنز سیاه ساخت .امّا،
در هر حال ،این فیلم شیوهای برای فهم پارهای از
آراء مارکس پیش پای مخاطبانش میگذارد و ،از این
جهت ،قابل مقایسه با همهی کتابها و رسالهها و
مقالههای فلسفیای است که در آراء مارکس در این
خصوص نوشته شدهاند (Wartenberg
).2007b: 30

رهیافت «فلسيفه بر پردهی سيینما» قائل شيده

وارتنبرگ معتقد است که فیلم قابلیّت

است .بر طبق این رهیافت ،پارهای از فیلمها

انجام مهمّترین و عامّترین کارهای فلسيييفه

میتوانند نظریّههای فلسيييفی را به تصيييویر

را ،البتّه به شيييیوهی سيييینمایی ،دارد .او در

1. film-world

ت
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کتاب فیلم به م ابهی فلسييفه :اندیشييیدن بر

در سيييینما» 4از «فلسيييفهی سيييینما» ،5آ،از

روی پردهی سيینما به بح« تفصيیلی در این

میکنيد و هميهی دعياوی معطوف بيه فیلم بيه

بياب میپردازد کيه فیلمهيا میتواننيد آزمون

م ابهی فلسييفه را در ذیل فلسييفه در سييینما

فکری ،1م يال نقض ،2و حتّی اسيييتيدالل

3

جای میدهد) .(Carroll 2017: 265به

فلسيفی عرضيه کنند ييييييييي با آن که عموماً

گمان او ،احتماالً همه میپایرند که فلسيفه

فرا بر این اسيت که انجام این سيه کار در

به دو شييیوهی ارزشييمند میتواند در سييینما

انحصييييار فلسيييفيه اسييييت .نیز ،وارتنبرگ

حضيييور پیيدا کنيد :نخسيييت هنگيامی کيه

خصيوصياً با تمرکز بر سيه فیلم عصير جدید

نکتهی فلسيييفی طرحشيييده از سيييوی یک

( ،)1936سياختهی چارلی چاپلین ،امسراطور

فیلسييوف را یک فیلم تصييویر میکند و به

( ،)1964سيييياخييتييهی انييدی وارهييول ،و

تعبیری بازنشير میدهد؛ و دیگر هنگامی که

مياتریکس ( ،)1999سيييياختييهی خواهران

شيييارحی برای شيييرح و توضيييیحِ نکتيهای

واچوفسييکی ،سييعی میکند بصييیرتهای

فلسفی يييييي ي که پیشتر فیلسوفی آن را طرح

فلسييفیای را فهرسييت کند که فیلمهایی از

کرده است يييي از یک فیلم بهره میگیرد و

این دست میتوانند به مخاطبانشان بدهند.

بيه تعبیری نکتيهی فلسيييفی مورد نظر را بيه

 .1-6نوئل کرول

و در نهایت ،کرول ،که در میان نسل جدید
فیلسيييوفيان ميدافع فیلم بيه م يابيهی فلسيييفيه
جييایيگيياهيی ویيژه دارد ،بييا بيررسيييیهييای
ژرفانيدیشيييانيه و تیزبینيانيهاش از ادّعياهيای
موافقان و مدافعان این ایده ،مسیری تازه در

فیلم وارد میکند .البتّه ،روشيين اسييت که،
در هر دو حال ،این دسيت فیلمها تصيویر یا
توضیحِ نکتهای فلسفی قلمداد میشوند.
مثال مورد اوّل میتواند نسبت برگمن با روانشناسی

ی اینو کایال 6در فیلم از زندگی عروسکان
فلسف ِ
خیمهشببازی باشد ،حال آن که مثال مورد دوم
میتواند استفاده از فیلم کاسپر هاوز ِر هرتسوگ در
7

این وادی باز میکند .او با تفکیک «فلسييفه

ن الکان باشد .در مورد برگمن،
توضیح نظریّهی زبا ِ

1. thought experiment.
2. Counterexample.
3. Argument.
4. “philosophy in cinema”.
5. “philosophy of cinema”.

 :)1890-1958( Eino Kaila .6فیلسوف و
روانشنان فندالندی.
 :)1901-1981( [Jacques] Lacan .7روانکاو
و روانپزشک فرانسوی ،که تأثیر فراوانی در
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فیلسو به نحوی پذیرفتنی قائل است به این که
برگمن میخواسته به آراء کایال بپردازد ،حال آن که،
ن الکان را در
در مثال هرتسوگ ،شارح نظریّهی زبا ِ
خصوص فیلم مورد نظر به کار میبندد به امید آن
که ،شاید ،فیلم نظریّه را توضیح دهد ،چنان که چه
بسا استعارهای چنین کند .به عبارت دیگر ،میتوان
گفت که ،در مورد برگمن ،فیلسو کایالی
توضیحدادهشده در فیلم را مییابد ،حال آن که ،در
مورد هرتسوگ ،فیلسو شبکهای نظری را به فیلم
وارد میکند ).(Carroll 2017: 266

بخشيييی از کييار اسييييت .در پزشيييکی و

بيه گميان کرول ،امروزه کسيييی منکر

زیسيييتشيييناسيييی ،الزم نیسيييت که تاریخ

این نیسييت که دسييتکم پارهای از فیلمها

پزشييکی و زیسييتشييناسييی را بخوانیم و

چنین باشد ،باید تأیید کنیم که فلسفهورزی
و فلسيييفيهپردازی با فیلم کامالً امکان دارد،
هرچنيد بيهنيدرت بيالفعيل نیز صيييورت گرفتيه
است.
 .2فیلم در مقام فلسفهپردازی

در فلسيييفييه و هنر ،هر دو ،تيياریخ بييهواقع

فلسيييفيههایی ازپیشموجود 1را به تصيييویر

هلّاجی کنیم تا پزشيييک و زیسيييتشييينان

میکشيند؛ یعنی سيینما امکانات آن را دارد

خاصيی به
ّ
شييویم ،مگر آن که در شيياخهی

کيه ایيدهای فلسيييفی را بیيان کنيد .حيال ،بيا

نييام تيياریخ این رشيييتييههييا کييار کنیم .در

پييایيرش ایين اميکييانييات سيييیينيمييا ،چيطيور

رشيتههایی از این دسيت ،آگاهی از آخرین

نمیتوان تصييدیق کرد که سييینما میتواند

دسييتاوردها اهمّیّت اسيياسييی را دارد .امّا در

فلسيييفهای تازه نیز عرضيييه کند؟ یعنی ،آیا

فلسفه و هنر ،هر دو ،وضع از اسان متفاوت

نمیتوان تصيييوّر کرد کيه نکتيهی فلسيييفی

اسييييت .در این دو حیطيه هرگز نمیتوان

خطور کرده به ذهن یک فیلمسازييفیلسوف

گفيت که آخرین سيييخنيان ارزشيييمندترین

را خود او در یيک فیلم طرح کنيد؟ بيه بياور

سيييخنيان انيد و بيه صيييرف آگياهی از آنهيا

کرول ،هرچنيد این کيار دشيييوارتر از کيار

میتوان در فلسيفه یا هنر خبره شيد .از همین

قبلی اسيت ،ناشيدنی نیسيت .یعنی ،در جایی

زاویيه بود کيه در این جسيييتيار ،نخسييييت،

که سييینما قابلیّت طرح ایدههای فلسييفی را

گزارشيييی از سيييرگاشيييت ایدهی فیلم به

دارد ،علیالقياعيده نبيایيد فرقی بکنيد کيه این

م يابيهی فلسيييفيه آوریم .حيال ،در اداميه،

ایيدههيا ازپیشموجود بياشييينيد یيا نيه .و اگر

میکوشيييیم از منظری متفياوت بيه دفياع از

ساختارگرایی ،زبانشناسی ،و نظریّهی فیلم

1. preexisting philosophy.

داشت.

ت
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فیلمسيييفه بسردازیم .یعنی ،تالش میکنیم تا

دارد و نيه این کيه محتوای نکتيهی فلسيييفیِ

نشيييان دهیم کيه شيييش کيار مهمّ در وادی

شييرحوتوضييیحدادهشييده چیسييت ربطی به

فلسيفه هسيت که دسيتکم پارهای از فیلمها

فلسيييفیبودن کيار او دارد .حيال ،اگر بتوان

قادر به انجام آنها هسييتند .و اگر فیلمهایی

مي يياليی یييافييت کييه ،در آن ،فيیيليميی بييه

در میيان بياشييينيد کيه بتواننيد این شيييش کيار

شييرحوتوضييیح نکتهای فلسييفی میپردازد،

فلسيييفيه را انجيام دهنيد ،بيایيد پيایرفيت کيه بيه

باید پایرفت که دسيتکم پارهای از فیلمها

طور کلّی رسييييانييهی فیلم بييالقوّه امکييان

قييابيليیّييت آن را دارنييد کييه از ایين ليحيياظ

فلسيييفهپردازی را دارد و ،بنابراین ،موجّه و

فلسفهورزی کنند.

معقول است که از فیلمسفه دم بزنیم.
 .2-1فیلم در مقام شرح و توضیح نکتهای فلسفی

یکی از رایجترین کيارهيایی کيه فیلسيييوفيان
در مقام فلسييفهورزی بدان دسييت مییازند

تامس وارتنبرگ ،در کتاب اندیشیدن
بر روی پردهی سييینما ،فیلم عصيير جدید را
م يالی عيالی از این امر میدانيد .او بيه طور

خاصّ به صيحنهی خطّ مونتاژ در فیلم عصير
جدیدِ چاپلین اشاره میکند و آن را شرحی

شيرح و توضيیح نکتهی فلسيفیای اسيت که

بر نظيریّييهی مييارکس در بيياب تنيزّل کييار

فیلسيوفی پیشيتر آن را طرح کرده اسيت ييييي

انسيييانی 1و ازخودبیگيانگی 2کيارگران در

خواه نکتهای وجودشيييناختی باشيييد ،خواه
معرفتشيييناختی ،و خواه ارزششيييناختی؛
خواه نکتهای در انسيانشيناسيی فلسيفی باشيد،
خواه در فلسيييفيهی سيييیياسيييی ،و خواه در
فلسيييفيهی هنر؛ و خواه نکتيهی مورد نظر از
مقولهی پرسيييش فلسيييفی باشيييد و خواه از
مقوليهی پياسيييخ فلسيييفی .یعنی ،نيه این کيه
فیلسيييوف به شيييرح و توضيييیح نکتهای در
کيدام حوزهی فلسيييفيه میپردازد دخلی بيه
فلسيفیبودن کارش در مقام شيرح و توضيیح
1. degradation of human labor.

نظام سيرمایهداری تفسيیر میکند .به گفتهی
او ،چاپلین این نظریّه را در اصل به وسیلهی
اداواطواری طنزآمیز بیيان میکنيد ،هرچنيد
عيالمياً و عياميداً طنزی سيييیياه اسيييت .چياپلین
نشيييان میدهد که حرکت تکراریِ موجود
در کار بر جسيم کارگر مسيتولی میشيود و
آرام آرام او را از مقام انسانی تنزّل میدهد.
در واقع ،همهی کارکردهای انسانیِ کارگرِ
الشيعاع کاری که مدام و بیوقفه
فیلم تحت ّ
انجام میدهد قرار میگیرند و او صييرفاً در
2. Alienation.
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حکم ابزاری برای بسيييتن پیچها میشيييود.

فیلم ،بيه واسيييطيهی عرضييييهی روایتی از

افيزون بير ایين ،کييارگير چينييان از خيود

مياجرای پيایمردی قياضيييی تيامس مور بر

انسيييانیاش بیگيانيه میشيييود کيه این رفتيار

عيقيیييدهاش در بيرابير زیييادهخيواهيی هينيری

پیچسييفتکردن را در خصييوص هر چیزی

شييشييم ،به مخاطبان درکی عمیق از فکرت

که مشييابهتی با پیچ دارد انجام میدهد ،هر

«زنيدگی اصيييیيل» میدهيد و ،بيه واقع ،این

چند آن چیز کاری به جز سيفتکردن را از

اندیشيه را در ذهن مخاطب واضيح میکند.

او مطيالبيه کنيد :بيه یياد آوریيد کيه چياپلین در

بنييابراین ،بييهدرسيييتی میتوان این فیلم را

فیلم حتّی تالش میکنييد کييه دکمييههييای

شيرحی بر ایدهی فلسيفیِ «زندگی اصيیل»

لبان زنی را سيفت کند (Wartenberg

دانسيت ،که سيقرا  ،فیلسيوفان رواقی ،و در

).2007a: 32-54

عصير حاضير اگزیسيتانسيیالیسيتها  -و در

روشين اسيت که در این جا با صيرف
تکرار سيخن مارکس مواجه نیسيتیم ،بل این

1

رأن هميهی آنهيا سيييورن کِرکگور - 2بر
آن تأکید میورزند.

صيييحنيههيا بيه نحوی سيييخن او را شيييرح

یيکيی از قيطيعيیتيریين اصيييول ميورد

میدهند و قابلفهمتر میکنند .حال ،ممکن

پایرش در هميهی نظيامهای اخالقی  -خواه

اسيييت منتقيدانی بگوینيد کيه چياپلین هميان

وظیفيهنگرانيه بياشييينيد ،خواه نتیجيهنگرانيه ،و

سيييخن ميارکس را فقط بيا اداواطوار تکرار

خواه فضيييیليتنگرانيه  -این اسيييت کيه بيه

میکند .در پاسيخ ،باید خاطرنشيان شيد که

واسيييطييهی ایيجيياد هير پيیيونييدی بيرای فيرد

خطّ مونتاژ در کارخانههای ماشييینسييازی

تعهّدات اخالقیای ایجاد میشود .امّا از هر

بعييد از مرگ مييارکس بييه وجود آمييد و،

دانشييجو یا حتّی اسييتاد فلسييفهی اخالق که

بنابراین ،حقّ با وارتنبرگ اسييت در این که

بسرسييی ،به هزار زبان پاسييخت میدهند که

چياپلین صيييرفياً بيه بیيان طوطیوار ایيدهی

توضيیحدادن «این تعهّدات اخالقی ناشيی از

مييارکيس نيميیپيردازد و بييل آن را شيييرح

پیوندها» امری به،ایت دشييوار اسييت .ولی،

میدهد ).(Wartenberg 2007a: 47

بيه نظر میرسيييد کيه فیلمی چون رقص در

مي ييال دیيگير ،فيیيليم ميردی بيرای تيمييام

،بار ،سييياختهی اصيييغر فرهادی ،شيييرحی

فصييول ،سيياختهی فرد زینهمان ،اسييت .این

ملمون و ،بيه قول هگيل ،انضيييميامی از این

1. “authentic life”.

2. Søren Kierkegaard.

ت
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اصييل انتزاعی فلسييفی عرضييه میدارد .فیلم

ذهنسيييوز که« :از کجا میتوانم بفهمم که

رقص در ،بيار ،از این منظر ،برای مخياطيب

واقعاً وجود دارم؟» با این اوصيياف ،روشيين

انيدیشييييهی «تعهّيدات اخالقی نياشيييی از

اسيت که طرحکنندگان آن پرسيشها سيهم

پیونييدهييا» را توضيييیح میدهييد و میتوان

عظیمی در پیشبرد فلسفه ي ي و حتّی در طرح

شرحی پایرفتنیاش به شمار آورد.

خود این پاسخها ي ي دارند .وانگهی ،سقرا

1

از همان ابتدای تاریخ فلسيفه ،به ما آموخت

 .2-2فیلم در مقام طرح مسألهای فلسفی

که کار فلسييفهی اصييیل 2بیشييتر پرسييیدن

هرچند به عرضيهی ایدههای تازه در فلسيفه

اسييت تا پاسييخدادن؛ و بر این سييخن او تا

ارزش بياالیی داده میشيييود ،میدانیم کيه

امروز خدشيييهای وارد نشيييده و فیلسيييوفان

شيييرح و توضيييیح آن ایيدههيا و مواضيييع

نيياميبيردار بير آن تييأکيیييد هيم کيردهانييد

گفتهشيده نیز در جای خود ارزشيمند اسيت

) .(Buckley 2002: 197پس ،حيال،

و ،چنان که اشيياره شييد ،کاری فلسييفی به

ببینیم کيه فیلمهيا میتواننيد در مقيام طرح

شيييييمييار مييیآیييد .امّييا بسيييييیيياری از

پرسش فلسفی ظاهر شوند یا خیر.

تاریخاندیشيييهنگاران بر این دقیقه انگشييت

چينييان کييه بسيييیييار گيفيتييهانييد ،فيیيليم

گااشييتهاند که هر ایدهی تازهای ،در واقع،

مياتریکس شيييرح و تفسيييیری قيابيلفهم و

پاسييخی اسييت به مسييألهای که پیشييتر طرح

اميروزیين از مسييييألييهی پيیيشگيفيتييه ،یيعينيی

شيده اسيت .طرح اندیشيهی «زندگی اصيیل»

شييکّاکیّت بنیادین 3در باب جهان بیرون از

از سييوی سييقرا  ،در واقع ،پاسييخی بوده
اسيت به مسيألهی «چگونه باید زیسيت؟» ،و
ابداع «شيکّاکیّت روششيناختی»ِ دکارت و
طرح ایيدهی مشيييهور بيه Cogito ergo

=[ sumمیاندیشيم پس هسيتم] از سيوی او
پاسيخی بوده اسيت به این مسيألهی فلسيفیِ
 .1کسانی چون رابرت سینِربرینک در خصوص ربط
سینما به اخالق ادّعاهایی باالتر از این دارند و
اصالً از اخالق سینمایی )(cinematic ethics

ذهن ،اسيت و ،از این جهت ،میتوان آن را
در مقيام فلسيييفيهورزی بيه حسيييياب آورد

) .(Turvey 2019: 593ميياتييریييکييس
مسألهای ازپیشموجود را شرح میدهد ،امّا
آیا ممکن نیسييت که فیلمی مسييألهای تازه
طرح کند؟ اگر پیش از سيياختهشييدن فیلم
دم میزنند )(Sinnerbrink 2017؛ امّا ادّعای
ما در این جا به آن درجه نیست.
2. authentic philosophy.
3. radical skepticism.
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مياتریکس ،مسيييأليهی جهيان خيارج از ذهن

سيياختهی اصييغر فرهادی ،اسييت .بح«های

طرح نشييييده بود ،کييامالً ممکن بود کييه

مهمّ و ارزشمندی ،از منظر فلسفهی اخالق،

ماتریکس را در مقام طرح این مسييأله برای

در بيياب ایين فيیيليم ميیتيوان طيرح کيرد و

نخسيتین بار به شيمار آوریم .نکته در این جا

کردهانييد (Sinnerbrink 2017: 81-

اسيييت که ظرفیّتهای سيييینما امکان طرح

)106؛ امّييا آن چييه این فیلم را در مقييام

یک مسييألهی فلسييفی را میدهد ،خواه آن

طرحمسألهی فلسفی قرار میدهد این است،

مسيأله پیشيتر در جایی طرح شيده باشيد یا در

از یک منظر ،در فیلم ،تعارضيييی میان سيييه

سيینما برای اوّل بار طرح شيود .امّا ،گاشيته

ميکيتييب اخيالقيی ميهّيم ميیبيیينيیيم :اخيالق

از این ،فیلم بلِیيد رانِر 1را میتوان در مقيام

عيداليت ،3اخالق مراقبيت یيا شيييفقيت ،4و

طرح یک مسييألهی وجودشييناختی تازه به

اخالق وظیفيه یيا حکم مطلق یيا تنجیزی.5

شيييميار آورد .بلِیيد رانِر ،در کنيار سييييایر

اخالق عيداليت میگویيد کيه نبيایيد ذرّهای از

مضيييامینش ،این پرسيييش را مطرح میکند

حقّ دیگری را تضيييییع کنیم و تکلیف ميا

که آیا بدلهای انسيانها 2میتوانند شيخص

این اسيت که حقّ هر کسيی را دقیقاً رعایت

بياشييينيد یيا نمیتواننيد (Mulhall 2002:

کيينييیييم ) .(Wolcher 2016اخييالق

) .19-31به نظر میرسيييد که فیلم در مقيام

مراقبت یا شييفقت چیزی فوق عدالت از ما

طرح این پرسييش  -که ربطونسييبت وثیقی

طليب میکنيد و میخواهيد کيه نيه فقط حقّ

بييا چنييد حوزهی مهمّ فلسيييفی ،از جملييه

هیچ کس را تضيییع نکنیم ،بل تا آن جا که

انسيانشيناسيی فلسيفی ،دارد  -پیشيرو اسيت و

میتوانیم بيا نگياه شيييفقيتآمیز در دیگران

صيييرفاً مسيييألهای ازپیشموجود را شيييرح

نظر کنیم و تا آن جا که در توانمان هسييت

نکرده اسييييت .و اگر چنین بياشييييد ،بيایيد

بيه انيدازهای کيه نیياز دارنيد ،ولو بیش از

تصيييدیق کرد کيه فیلمهيایی مياننيد بلِیيد رانِر

حقّشيييان بياشيييد ،بيه ایشيييان کميک کنیم.

میتواننيد در مقيام طرح مسيييأليهی فلسيييفی

عدالت مسيتلزم این اسيت که مرز حقّ خود

باشند و ،به نوعی ،فلسفهپردازی کنند.

با دیگران را بشييناسييیم و دقیقاً همان مرز را

م ال دیگر فیلم جدایی نادر از سیمین،

رعایت کنیم؛ یعنی نگااریم ذرّهای از سهم

1

4

2

5

replicants
ethics of justice

3

ethics of care or empathy
deontological ethics or
categorical imperative

ت
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دیگری نصيييیب ما شيييود و ،در عین حال،
ذرّهای هم از سيهم ما نصيیب دیگری شيود،
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بيياشييينييد ،از طریق همین قواعييد تنجیزی
حاصل میشوند ).(Darwall 2003

2

چون اقتضيای عدالت این اسيت .امّا اخالق

با وصيفی که رفت ،میشيود گفت که

شيفقت مسيتلزم این اسيت که اوّالً حقّ هیچ

نزاع سييه شييخصييیّت فیلم با هم ناشييی از

کيس را ضييييایيع نيکينيیيم و ،در ثييانيی ،اگير

مکياتيب اخالقیای اسييييت کيه هر کيدام

میتوانیم به دیگران احسيييان 1هم بکنیم و،

میکوشييند بر طبق آن رفتار کنند .میتوان

به تعبیری ،از ایشييان مراقبت کنیم؛ مراقبت

تيا حيدّی نيادر را نمياینيدهی اخالق عيداليت،

کنیم که چه نیازهای عمیقی از ایشان معطّل

سيييیمین را نمياینيدهی اخالق شيييفقيت یيا

و برنیاورده مانده اسيت و از ما برمیآید که

مراقبت ،و راضیه را نمایندهی اخالق وظیفه

آنها را برای ایشييان برطرف کنیم؛ به تعبیر

یا قواعد تنجیزی دانسييت .نادر به هیچ وجه

سييادهتر ،در ارتبا با دیگران مدام از خود

حاضير نیسيت که چیزی بیش از حقّ کسيی

بسرسيييیم کيه چيه کياری از ميا برای دیگران

به او بدهد ،خواه مابقی پولِ بنزین باشيييد و

سييياختيه اسيييت کيه خودشيييان از انجيامش

خواه پولی بيه راضيييیيه و حجّيت تيا بيه زخم

درميانيده انيد (Slote 2007; French

زنيدگیشييييان بزننيد؛ هرچنيد اگر برایش

) .& Weis 2000ولی ،اخالق وظیفه یا

مسيجّل شيود که کسيی حقّی دارد ،آن را تا

قواعد تنجیزی سيخنش چیز دیگری اسيت.

بيه تعبیر خودش «قرون آخر و از هر کجيا

اخالق وظیفيه میگویيد :تو بيایيد ببینی کيه

که شيييده» پرداخت میکند .برای سيييیمین

وظیفيهات چیسيييت و دقیقياً بيه هميان عميل

مهمّ نیسيييت کيه راضيييیيه و حجّيت از آنهيا

کنی .این که مقتضيييای عدالت چیسيييت و

طيليبيی دارنييد یييا نييه ،فيقيط بيرایيش آراميش

شيفقت چه اقتضياء میکند کارِ تو نیسيت .تو

روحی فرزند و خانوادهی خودش از سویی،

بيایيد قواعيدی را کيه تنجیزیانيد را در ميدّ

و خانوادهی راضيیه و حجّت و فرزندشان از

نظر داشته باشی و رعایت کنی .اگر عدالت

سيوی دیگر ،اهمّیّت دارد .در واقع ،شيفقت

و شييفقت ارزش و کارکرد اخالقی داشييته

برایش بیش از صييرفِ عدالت اهمّیّت دارد

1. Charity.
 .2البتّه ،در دهههای اخیر تالشهایی در جهت

صورت گرفته است (اترك  ،)1392امّا

ترکیب و آشتیدادن مکاتب اخالقی با یکدیگر

تعاراهایی نظیر آن چه در فیلم جدایی نادر از
سیمین تصویر شده است همچنان ر مینمایند.
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و هميهی همّ و ،مّش مراقبيت اسييييت .و

کيه انتظيار میرود کيه پرسيييشهيای عمیق

راضييیه امّا فقط به این دلیل نمیخواهد حقّ

فلسفی با مخاطبانشان بکنند (Marmysz

یا پول دیگران به زندگیاش وارد شيود که

).2012

پرسيیده اسيت و به او گفتهاند که اگر طرف
(یعنی نادر) راضييی نباشييد ،نباید آن پول را

 .2-3فیلم در مقام ردّ یک موضع فلسفی

بيگيیيرد (یيعينيی دقيیيق ياً بير طيبيق قيياعييدهی

یکی دیگر از کارهای مهمّی که فیلسييوفان

تنجیزی) .گياشيييتيه از این ،ميا بيا وضيييع

بيه کرّات و مرّات بيدان مبيادرت میورزنيد

دردنياك و تيأثّرانگیز حجّيت و خيانوادهاش

ردّ یک موضيع فلسيفی اسيت .تاریخ فلسيفه

نیز آشييينيا شيييدهایم و دیيدهایم کيه در چيه

سيييرشيييار اسيييت مواردی که فیلسيييوفان به

گردابی از مصييييائيب گرفتيار انيد و این بر

تحيدّی بيا مواضيييع یکيدیگر پرداختيهانيد و

پیچیدگی تصمیمگیری میافزاید.

حتّی در مقام ردّ ادّعاهای مشهور برآمدهاند.

در انتهيای فیلم ،بيا آن کيه ظياهراً هميه

حال ،دعوی این اسيت که پارهای از فیلمها

حاضير شيدهاند که دعوا را فیصله بدهند ،باز

نیز میتواننيد از عهيدهی این کيار فلسيييفی

هم تعيارا دیيدگياههيای اخالقی سيييبيب

بربیایند.

میشيييود کيه هميه چیز بيه نقطيهی صيييفر

یکی از بياورهيای مبنيایی ميا انسيييانهيا

بازگردد :نادر از راضيیه میخواهد که قسيم

این اسييييت کيه از یيک خودِ یکسيارچيه و

یياد کنيد کيه نيادر حقّی از او ضيييایع کرده

پیوسيته برخوردار ایم .این باور ،از جمله ،به

(جنینش را کشييته) ،راضييیه نمیتواند قانون

این باور دیگر منجرّ شيده اسيت که هر یک

تنجیزیاش را زیر پيا بگياارد ،و . ...حيال ،ميا

از فردافرد ميا نيه فقط از سييييایر موجودات

میمانیم و این پرسيييش ذهنسيييوز که :در

پيیيراميونمييان ،نيظيیير جيمييادات و نيبيياتييات

چنین وضيييعوحيالی چيه بيایيد کرد؟ و این

حیوانيات ،کيه نیز از انسيييانهيای همنوعميان

پرسييش عمیقی که فیلم طرح میکند چنان

جدا ایم .البتّه ،اندكشيييمار فیلسيييوفانی در

در مخاطبِ بصيييیر رسيييو میکند که ،به

تاریخ فلسييفه ،مانند دیوید هیوم ،فیلسييوف

تعبیر فیلسيوفان یونان باسيتان ،او را به حیرت

اسيييکياتلنيدی ،بودهانيد کيه بيا این رأی از در

فلسفی 1دچار میکند يييي یعنی همان کاری

ميخيياليفييت درآمييدهانييد و بييا آن تيح يدّی

1. philosophical

ت
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کردهانيد ،امّيا در کيلّ این تصيييوّرِ جيدایی و

دیویيد فینچر بيا اسيييتفياده از این امکيان در

تميایز ،بيا مخيالفيت فلسيييفیِ جيدّیای مواجيه

فیلمش صيحنهای را به تصيویر میکشيد که

نشيده اسيت .حال ،اگر بشيود گفت که فیلم

در آن مييا میتوانیم هم از میييان فضييييای

باشيگاه مشيتزنی ،سياختهی دیوید فینچر،

«خيالی» عبور کنیم و هم از میيان «اشيييیياء

این تلقّی فلسييفی ما را به تحدّی میخواند،

جياميد» و هم از میيان میيان تن «انسيييان» .بيه

باید تصيييدیق کرد که فیلم ماکور در مقام

قول فیلسيوفان ،با این آزمون فکری ،باور ما

ردّ یک ادّعای فلسفی عمل کرده است:

بيه تميایز از محیط پیرامونميان را بيه تحيدّی

ن
نمای افتتاحیّهی فیلم باشگاه مشتزنی که دوربی ِ
مجازی بدون واردکردن هیچ آسیب و صدمهای وارد
بدن راوی میشود و از آن خارز میشود ،حاکی از
فردی نیست که در تقابل با فضای پیرامونش قرار
گرفته است ،بل حاکی از این است که راوی فقط
بخشی از فضایی است که نه از مابقی فضای
پیرامونش متمایز است و نه نسبت به این فضا در
اولویّت باالتری قرار دارد (براون .)139 :1398

میخواند.

از مينيظيری دیيگير ،در ایين جييا بييا آن
تمایز فلسيفیِ مفروا دالّ بر این که انسيان
متميایز از فضيييای بیرونش ،از قبیيل دیوار و
سينگ و ...اسيت ،چالش میشيود .مخاطب
تمایزِ خاصيّی میان جسيم مشيتزن با فضيای
بیرون نمییيابيد ،چون میبینيد کيه دوربین از
درون رگ و پيی او حيرکييت ميیکينييد و،
بدون هیچ نشيانی از تغییر فضيا ،بیرون از او
را به تصيویر میکشيد .البتّه ،روشين است که
این امکيان را فنّياوری دیجیتيال در اختیيار
سيييینميا قرار داده اسيييت ،امّيا ،در هر حيال،
1. thought experiment.

این کار را فیلسوفان ،در تاریخ فلسفه،
بسيييیار کردهاند .م الً سيييقرا با طرح یک
آزمون فکری ،1در مقيام ميالنقض ،2بيا این
باور رایج در فلسفهی اخالق چالش میکند
کيه گزارههيای اخالقی هیچ گياه بيا یکيدیگر
تعيارا پیيدا نمیکننيد :تصيييوّر کنیيد کيه
همسيایهتان شيمشيیری را به امانت نزد شيما
گااشيته اسيت .روشين اسيت که ردّ امانت
یکی از اصييول اخالقی اسييت .بنابراین ،هر
گياه بخواهيد کيه اميانتش را بيه او بيازگردانیيد،
بيایيد اخالقياً چنین کنیيد .حيال ،فرا کنیيد
که همان همسييایه اکنون دچار جنون ش يده
اسيت و به شيما خبر میدهند که به سيراغتان
میآید تا شيمشيیرش را پس بگیرد .تکلیف
شييما در این جا چیسييت؟ از سييویی ،اخالقاً
بيایيد اميانيت را پس بيدهیيد و ،از دیگر سيييو،
بيایيد تيا آن جيا کيه در توانتيان هسييييت از
2. Counterexample.
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آسييیبرسييیدن به دیگران جلوگیری کنید.

در دهههای اخیر ،کم نیسييتند فیلمهایی که

میدانید که بر آن مجنون حرجی نیسييت و

در آنهيا داسيييتيان از زبيان حیوانيات و حتّی

چه بسييا با آن شييمشييیر به کسييانی آسييیب

اشيیاء روایت میشيود و ،از این رهگار ،به

برسييياند؛ امّا شيييما که مجنون نیسيييتید چه؟

نوعی بيا فياعلیّيت محض انسييييان در مقيام

(افالطون  .)817-18 :1380در عصر حاضر

شناسایی جهان هستی تحدّی میشود.

هيم فيیيلسييييوفييان از ایين روش بيرای ردّ

نيميونييهی دیيگير ،فيیيليم سيييرگيیيجييهی

نظریّههای فلسيفی بهره میگیرند .م النقض

هیچکاك اسييت که به بررسييی این تص يوّر

بيرنييارد ویيليیيياميز 1بير فييایييدهبيياوری 2از

ميیپيردازد کييه عشيييقِ واقيعيی عشيييقِ بييه

مشيييهيورتيریين نيميونييههييا اسييييت ،کييه هير

خياصيي ّييه7هيای معشيييوق اسيييت .آیيا ،برای

دانشيييجيوی فيلسيييفييهی اخيالق از هيمييان

تميياشيييياگر فیلم ،گریزی از این نتیجييهی

درنهای ابتدایی با آن آشنا میشود.

هیچکاك هسيييت که عشيييق واقعی از این

3

یکی دیگر از مواضيييع فلسيييفی رایج

قرار نیست؟ روشن است که هیچکاك ،در

فاعلِشييناسييابودنِ 4انسييان اسييت .در تاریخ

سييييرگيیيجييه ،از طيریيق آزميونيی فيکيری،

فلسفه ،دستکم از زمان دکارت بدین سو،

بهصراحت این منظر را ردّ میکند.

انسيييان را فاعلِ شيييناسيييا 5میدانند و جهان
هسيييتی را موضيييوع شيييناسيييایی 6او تلقّی

میکننيد .امّيا میتوان فیلمهيایی را برشيييمرد
که در مقام تحدّی با این موضيع فلسيفی اند.
1. Bernard Williams.
2. Utilitarianism.
 .3ویلیامز میگوید :فردی را تصوّر میکند که به او
حقّ انتخاب دادهاند میان این که یا خودش یک
زندانی را بکشد یا همهی بیست زندانی به دست
زندانبان اعدام میشوند .این م النقض روشن
میسازد که فایدهباوری میتواند چه اندازه به لحاظ
اخالقی هولناك و برخطا باشد .چون حتّی اگر بتوان،
با زیرپاگااشتن شرافت و ارزش انسانی ،کشتن یکی

 .2-4فیلم در مقام دفاع از یک موضع فلسفی

ممکن اسيييت گفته شيييود که با یافتن یک
م النقض میتوان بر یک اندیشيهی فلسيفی
خيدشييييهی جيدّی وارد کرد و چيه بسييييا
را بر مرگ دیگران ترجیح داد ،ممکن است ،در
ادامه ،به فرد بگویند که« :نظرمان عوا شد .اگر
یک نفر دیگر را هم بکشی ،از کشتن بقیّه صرفنظر
میکنیم ،و الّا باز هم همه را اعدام خواهیم کرد ».در
این جا معلوم میشود که فایده باوری اخالقی به هیچ
وجه راهگشا نیست ).(Williams 1973
4. Subjectivity.
5. Subject.
6. Object.
7. Property.
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1

عمارتش را از اسيان فرو ریخت ،و پارهای

شييياخصيييهی قياليب فیلم وجود «حرکيت»

از فیلمهيا از عهيدهی این کيار برمیآینيد ،امّا

اسيييت .بر این اسيييان ،فیلم میتواند بدون

دفاع از یک موضيع فلسيفی کاری دشيوارتر

کالم ،بيدون بيازیگر ،بيدون روایيت و حتّی

و پیچیدهتر اسيت و بعید به نظر میرسيد که

بدون برش و مونتاژ باشيد ،امّا بدون حرکت

این کار در توان سيینما باشيد .یعنی ،هرچند

نيه .فیلسيييوفيان سيييینميا دربيارهی این نظریّه

عرضيهی یک م النقضِ دقیق و مناسيب در

بحي«هيای فراوانی کردهانيد و در دفياع یيا در

ردّ یک اندیشيييهی فلسيييفی کار دشيييواری

ردّ این نظریّيه داد سيييخن دادهانيد ،امّيا آیيا

اسيييت ،قابلیّتهای سيييینما این امکان را به

میتوان فیلمی را یيافيت کيه در دفياع از این

پييارهای از فیلمهييا میدهنييد کييه در مقييام

نظریّيه فلسيييفيهورزی کرده بياشيييد یيا خیر.

م النقض عمل کنند و فکرتی فلسيفی را به

کرول معتقد اسييت که میتوان فیلم تجربیِ

تيح يدّی بيخيوانينييد .وليی ،کييارِ دشيييوارتير

شييتاب آرام 2اثر اِرنی گِر 3را در مقام دفاع

فیلسيوفان دفاع از مدّعیات و مواضيع فلسيفی

فلسفی از این نظریّه دانست .به گمان او ،در

اسيت .باید ببینیم که هسيتند فیلمهایی که از

مقام فلسيفهورزی میتوان آزمون فکریای

پس این کييار بربیيياینييد و ،از این رگييار،

طرّاحی کرد کيه در آن ببینیم کيه برای فیلم

فلسفهپردازی کنند یا خیر.

ممکن هسيت که شياخصيههایی نظیر کالم و

یکی از مهمّترین مباح« در فلسييفهی

بيازیگر و روایيت و حتّی مونتياژ را نيداشيييتيه

هنرهيا بحي« از چیسيييتی یيا تعریف هنرهيا

باشيد امّا ممکن نیسيت که دیگر حرکت هم

اسيت .بدین سيان ،فیلسيوفان سيینما به بح«

نداشيييته باشيييد .خب ،گِر با سييياخت فیلم

در باب این مسيييأله میپردازند که هنر فیلم

شييييتيياب آرام ،در واقيع ،چينيیين آزميون

چيه قياليب هنریای اسيييت؛ یعنی ،یيک اثر

فکریای عرضه کرد،

هنری چه ویژگیهای حدّاقلّی باید داشيييته
بياشيييد تيا فیلم بيه شيييميار آیيد .در این بياب
نظریّههای مختلفی عرضيييه شيييده اسيييت و
یکی از نظریّيههيا این اسييييت کيه مهمّترین

1. “motion”.
2. Serene Velocity.

و ،از این رهگذر ،شاهدی بر این فرضیه آورد که
حرکت اا یا دستکم امکان آن اا یکی از
کمینهشروط شأن فیلمبودن است .وانگهی ،مخاطبان
مطّل ِع سینمای آوانگارد ،بدون آن که گفته شود،
تشخیص میدادند که معنا یا داللت فیلم شتاب آرام
این است و ،از این رهگذر ،درمییافتند که چگونه
3. Ernie Gehr.
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فیلم شتاب آرام شاهدی بر این فرضیه است
).(Carroll 2006: 178

شييييتيياب آرام فيیيليميی از راهيروی
سييياختميانی احتمياالً اداری اسيييت کيه هیچ
موجود زندهای درش نیسيت و خالی اسيت.
در این جا،
گِر ،با تغییردادن تنظیمات لنز زوم ،تصاویر ایستایی
ص
به بیننده نشان میدهد که ،با همنشینیهای خا ّ
نماها ،به حرکت درمیآیند و ،از این رهگذر ،از قضا
راز انیمیشن فاش میشود .این فیلم چنان به محتوا
فروکاسته شده است که تنها چیزی که بدان
میپردازد ظهو ِر حرکت است .با این همه ،تا آن جا
که همچنان مایل باشیم که آن را فیلم بدانیم ،این
فیلمدانستن مستلزم آن است که حرکت اا یا
دستکم امکان فنّی آن اا یکی از کمینهشروط
سینما باشد ).(Carroll 2017: 277-8

ممکن اسيييت اشيييکال شيييود که ،در
فلسييفه ،معموالً به همراه عرضييهی آزمون
فکریای از این دسييييت توضيييیحياتی نیز
عرضه میشود که به مخاطب میگویند که
این آزمون فکری دالّ بر چیسيت؛ و در این
فیلم ميا از این نوع توضيييیح اثری نمیبینیم
و ،بيه تعبیری ،برهيانی در کيار نیسييييت کيه
آزمون فکری مورد نظری بخشيييی از آن
باشييد .در پاسييخ باید گفت که توضييیح و
برهيان مورد نظر ،در واقع ،در ذهن بیننيدهی
مطلّع فیلم هست .و همو،

با شناخت نسبت به زمینهی جدلیای که در آن زمینه
فیلم عرضه شده است ،سر در میآورد که چگونه
شتاب آرام به پرسش سینما چیست؟» پاسخ
میدهد .درست به همان نحو که سقراط به مانند
قابلهای برهانی هندسی را از ذهن آن برده در
رسالهی منوی افالطون بیرون میکشد ،گِر فیلمی
تجربی بر مخاطبانی عرضه میکند که اطّالعات
الزم را در اختیار دارند تا مترصّد [دریافتِ] ادّعایی
وجودشناختی دربارهی سرشت تصویر متحرّک باشند،
و آنگاه او ،یعنی گِر ،ایشان را هدایت میکند به این
که سر در بیاورند که چگونه شتاب آرام شاهدی بر
فرضیهی خاصّی در باب سرشت سینما فراهم
میآورد .وانگهی ،حتّی اگر فرضیهی گِر کاذب هم
ی شتاب آرام را
بود ،این امر بلندپروازی1های فلسف ِ
بیاعتبار نمیساخت .زیرا اگر اعتبار فلسفی مقتضی
صدق بود ،بیشتر فیلسوفان حرفهای بیکار میشدند
).(Carroll 2017: 278

افزون بر این ،باید در نظر داشيييت که
این فیلم در زمانهای سياخته شيد که بح«ها
در بياب این امر کيه آیيا حرکيت مالك و
شياخصيهی قطعی فیلمها هسيت یا خیر داغ
بود و ،از این جهت ،دفّاعیّهی گِر مناسييبت
فلسيفی داشيت ،چنان که بداعت هم داشت،
زیرا پیش از این فیلم چنین دفاعیّهای عرضه

نشيده بود .با این اوصياف ،اگر فیلم شيتاب
آرام نمونهای از دفاعیّهای فلسيييفی باشيييد،
بيایيد بسيایریم کيه فیلم قيابلیّيت آن را دارد کيه
در مقام دفاع از یک موضييع فلسييفی عمل
کند و ،از این رهگار ،فلسفهورزی کند.

1. Ambition.

ت

373

فیلمسفه یا فیلم به مثابه فلسفه /محسن کرمی

 .2-5فیلم در مقام عرضهی برنهاد 1فلسفی

هستند فیلمهایی که در مقام عرضهی برنهاد

اگر دسييتکم شييماری از فیلمها بتوانند در

فلسيفی ظاهر شيوند و ،بدین سيان ،از انجام

مقام شرح نکتهای فلسفی ایفای نقش کنند،

مهمّترین و خطیرترین کار فلسفه بربیایند؟

مسييأله یا پرسييشييی فلسييفی طرح کنند ،و به

هرچند باید تصيدیق کرد که عرضيهی

دفاع یا ردّ موضييعی فلسييفی بسردازند ،باید

برنهاد فلسييفی  -یعنی طرح ادّعایی فلسييفی

پایرفت که سيینما قابلیّت آن را دارد که از

و عرضيييهی براهینی در دفياع از آن  -کيارِ

این جهيات فلسيييفيهپردازی کنيد ،ولو این

به،ایت دشيواری اسيت ،به نظر میرسيد که

فلسفهپردازی سینما کاری دشوار و دیریاب

حيتّيی ایين کييار بييه،ييایييت دشيييوار هيم از

بياشيييد .ولی ،اگر مهمّترین کيار فلسيييفيه را

فیلمهایی ،ولو اندكشمار ،برمیآید.

عرضيييهی برنهادهای فلسيييفی بدانیم ،چه؟

ن شوهردار گدار به نحوی بصری
مثالً ،فیلم ز ِ

میدانیم کيه بسيييیيياری در عيالم فلسيييفيه

تصوّری از شیءشدگی را بیان میکند که ،چند دهه
ی این فیلم ،بهویژه با ارجاع به
پس از پیدای ِ

انتظارشييان از فلسييفهپردازی این اسييت که
محصييولش فراوردهای برنهادی تازه باشييد؛
چرا کيه فیلسيييوفيان بيالمينل قرار اسييييت
برنهادهایی عرضييه کنند و ،از این رهگار،
راههيایی تيازه پیش پيای ميا بگياارنيد .حيال،
اگر فیلمهيا از عهيدهی این کيار برنیياینيد،
شييياید چندان معنادار نباشيييد که باز هم از

2

پورنوگرافی ،در فلسفهی زنانهنگرانه 3مه ّم شد .در
جریان فیلم ،گدار تصاویری تبلیغاتی از لباسزیر
زنانه ،و بهویژه سینهبند ،عرضه میکند و ،به سبک
ی شیوههایی
یک هنرمند پاپ آرت ،به موشکاف ِ
ت مدلهای زن را
میپردازد که از طریق آنها تبلیغا ْ
از شخصبودن تنزّل میدهند و به اشیاء جنسی
فرومیکاهند :این زنها با سینههایشان برابر اند
).(Carroll 2017: 275

فیلم به م ابهی فلسيييفه دم بزنیم ،هرچند آن

فیلم داسيتانِ زن شيوهرداری اسيت که

کيارهيای دیگر از پيارهای از فیلمهيا سييياختيه

همزمان با مرد دیگری به جز شيييوهرش نیز

بيياشييييد .این انتظييار ،ولو انتظيياری زیيياده

رابطهی جنسييی دارد .در فیلم ،آن تصيياویر

بلندپروازانه باشيييد ،ارزش پیگیری دارد .به

تبلیغياتی بيه همراه سيييکيانسهيایی از روابط

عبيارت دیگر ،ارزش آن را دارد کيه در پی

جنسيييیِ متنياوبِ زن بيا هر دو مرد  -کيه در

یيافتن پياسيييخ این پرسيييش بياشيييیم کيه :آیيا

ياصيييی قطعيه
آنهيا بيدن زن بيا کيادرهيای خ ّ

1. Thesis.
2. Objectification.

3. feminist philosophy.
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قطعيه میشيييونيد  -این برنهياد را عرضيييه و

فراوان در گرفت و نقدهای بسييیاری بر آن

تبیین میکنند که:

وارد شييييد ،تيا آن کيه امروزه دیگر هیچ

ازاشخصبودگیاتنزّلاپیداکردن،1

معرفتشييناسييی به این نظریّه ،با این قرائت

جایگزینیپذیری ،2و شیءشدگیای که
ی تبلیغاتی را به وجود میآورند بر زندگی
تصویرپرداز ِ
روزمرّه مسلّط شدهاند ).(Carroll 2017: 276

قائل نیسييت .امّا قرائتهایی بسييیار متفاوت

 .2-6فیلم در مقام یادآوری یا استذکار

تيا بيدین جيا از آن دسيييتيه کيارهيای فلسيييفيه
سيييخن بيه میيان آوردیم کيه در بخش اعظم
سينّتها و مکاتب و رویکردهای فلسيفی به
م ابهی فلسيييفهورزی به رسيييمیّت شيييناخته
میشيييونيد .امّيا ،افزون بر اینهيا ،کيارهيای
دیگری نیز هسيتند که در پارهای از سينّتها
و/یا مکتبها و/یا رویکردهای فلسيفی کار
فلسيييفه به شيييمار میآیند .از مهمّترین این
کيارهيا میتوان بيه یيادآوری یيا اسيييتياکيار
اشيياره کرد .میدانیم که افالطون در جایی
اشييياره کرده بود کيه کيار فلسيييفيه در واقع
اسيييتاکار یا یادآوری اسيييت .به گمان او،
نفس ميا واجيد هميهی معيارف بوده امّيا ،بيا
فروشيييدن بيه قفس تن ،هميه را از یياد برده

از نظریّيهی یيادآوری از سيييوی کسييييانی،
خصييوصيياً در سيينّت قارّهای فلسييفه ،مورد
دفيياع قيرار گيرفيتييه اسييييت .مي يالً مييارتيیين

هیييدگر ،3فیيلسيييوف آلمييانی بزرگ قرن

بیستم ،یکی از کارهای فلسفه را «یادآوری»
4

میدانسييت؛ امّا نه یادآوری افالطونی  ،بل
یيادآوری حقيایقی کيه آدمیيان یيا از آنهيا
،يافيل انيد ،یيا چيه بسيييا حتّی نسيييبيت بيدانهيا
تغيافيل میورزنيد .بيه بياور هیيدگر ،فلسيييفيه
افزون بر کيارهيای دیگرش ،بيایيد یيادآوری
حقایق بهدسييتفراموشييیسييسردهی حیات
بشيری را نیز در دستور کار قرار دهد (سامع
و صافیان .)Risser 1986; 1395

با این وصيف ،میتوانیم فیلم سيانسيِ ت
بولیوار ،سياختهی بیلی وایلر ،را مصيداقی از
این فلسيفهورزی به شيمار آوریم .به گفتهی
کرول ،این فیلم،

نظریّيه ،در طول تياریخ فلسيييفيه ،بحي«هيای

ن خاصّی را دربارهی حیات انسانی به
ق بنیادی ِ
حقای ِ
ال شناختهشده اند،
ذهن یادآور شود که ،هرچند کام ً
بهسادگی و حتّی بهعمد به دست فراموش سپرده
میشوند .چه بسا کسی ،بدین نحو ،استفادهی

1. Depersonalization.
2. Replaceability.

3. Martin Heidegger.
4. certain essential truths.

اسيت .و فلسيفه باید به یادآوریِ این معارف
بيسيردازد ) .(Gulley 1954بير سييير ایين

ت
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مبتکرانهی بیلی وایلر از ستارهیسینمابودن در فیلم
ت
ی واقع ّی ِ
سانسِت بولیوار را به مثابهی یادآور ِ
ی
ی سرکوب ِ
ی کشنده و هزینههای مقتض ِ
سالخوردگ ِ
این وج ِه گریزناپذیر سرشت انسانی بفهمد ]...[ .فیلم
وایلر تصویری فوقالعاده اصیل و نافذ از چیزی باشد
نوسال
که بسیاری از ما ،بهویژه آنها که در س ّ
ی تقریب ًا
خاصّی به سر میبریم ،نیازمن ِد یادآور ِ
روزانهی آن ایم ).(Carroll 2017: 276

جالب این که فیلم مصاحبهی فدریکو
فلینی نیز همین یادآوری را به شکلی دیگر،
امّيا بيه هميان انيدازه هنرمنيدانيه ،انجيام میدهيد.
کارگردان لحظيهای عمیقياً تلخ را در فیلم به
وجيود ميیآورد ،کييه در آن مييارسييييليو
ماستریانی ،آنتیکا اِکبرگ ،و خودش (یعنی
فلینی) در سيييال  1987برای اکرانی از فیلم
زنييدگی شيييیيرین (کييه خود او در 1960
سيياخته بود) گرد هم میآیند .حاال در فیلم
مصيييياحبيه ،بیسييييتوهفيت سييييال بعيد از
سيياختهشييدن فیلم زندگی شييیرین ،تصييویر
بيازیگران سيييالخوردهای را میبینیم کيه در
نقش خودشيييان به نحوی نوسيييتالژیک در
حيال تمياشييييای تصيييویر اجراهيای جوانی
خوشيييان انيد .فلینی ،بيا تصيييویرکردن این
تضييييادّ فیزیکیِ ویرانگر میييان چهرههييای
جيوانيی و پيیيری خيودش ،ميياسيييتيریييانيی ،و
اِکبرگ به یاد ما میآورد که پیری يي و ،در
نتیجه ،مرگ يييي به همهی ما نزدیک است،
حتّی بيه آنهيا کيه تصيييویرهيای جوان و

دلربایشيان در قالب فیلم ثبتوضيبط شيده و
همیشييه در دسييترن اسييت .تو گویی فیلم
میخواهيد بيه ميا بگویيد :بيا دیيدن چهرههيای
همیشييهجوانِ فلینی ،ماسييتریانی ،و اکبرگ
در فیلم زنيدگی شيييیرین ،گميان نکنیيد کيه
راهيی بيرای فيرار از پيیيری هسييييت .هيميیين
چهرههييایی هم کييه هر زمييان بييه این فیلم
رجوع کنی تيازه و جوانشيييان میبینی ،در
حقیقيت ،پیر میشيييونيد و میمیرنيد؛ پس،
فراموش نکنیيد کيه از پیری و مرگ گریز و
گزیری نیست.
نتیجهگیری
سینما ،از بدو پیدایش ،از جهات گوناگونی
با فلسيفه ربطونسيبت داشيته اسيت .دیرزمانی
بیشييتر فلسييفه به سييینما کمک میکرد ،امّا
آرام آرام کميکهيای فیلمهيا بيه فلسيييفيه هم
فزونی گرفيت .در ابتيدا فیلمهيا فقط در مقيام
ابزاری کمکآموزشييی در خدمت فلسييفه
بودنييد ،ولی در دهييههييای اخیر کسييييانی
رهیييافتی تييازه در نظریّييهی فیلم عرضييييه
کردهانييد و م يدّعی انييد کييه فیلمهييا حتّی
میتوانند پا را از این فراتر بگاارند و شييانه
بيه شييييانيهی فلسيييفيه کيار کننيد و اصيييالً
فلسييفهپردازی کنند :فیلم به م ابهی فلسييفه.
ادلّيهی گونياگونی در دفياع از این فرضيييیّه
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اقامه شييده اسييت و هر کدام از مدافعان ،از
پیشقراوالنِ درگاشتهای چون َکوِل گرفته

یعنی هسييتند فیلمهای که به شييرح نکتهای

تيا فیلسيييوفيان حياضيييری چون وارتنبرگ و

فلسفی میپردازند ،فیلمهایی که طرحمسأله

کرول ،اسييتداللها و تبیینهای خاصّ خود

میکننيد ،فیلمهيایی کيه دفياعیّيه یيا ردّیّيهای بر

را عرضيييه کردهانيد .در آن چيه گياشيييت،

موضيعی فلسيفی عرضيه میدارند ،فیلمهایی

کوشييیدیم نشييان دهیم که فیلمها از شييش

که برنهاد فلسفی اقامه میکنند ،و فیلمهایی

جهت میتواند در مقام فلسييفهورزی ایفای

کيه در مقيام اسيييتياکيار و یيادآوریِ حقیقيتِ

نقش کنند .به عبارت دیگر ،شيش کار مهمّ

انسيييانیای مورد ،فليت یا تغيافلواقعشيييده

فلسييفه را برشييمردیم و در هر مورد تالش

عميل میکننيد .اگر مراد از «فیلم بيه م يابيهی

کردیم تيا ثيابيت کنیم کيه هسيييتنيد فیلمهيایی

فلسفه»« ،فیلم فلسفه» ،یا «فیلمسفه» این باشد

که از پس آن کار برمیآیند.

کيه فیلمهيا میتواننيد ،بيه شيييیوهی خود ،این
کارهای مهمّ فلسيفه را محقّق کنند ،پس ،با
شييرحی که رفت ،به نظر میرسييد که بتوان

ایيين نييظييریّييه را پييایييرفييت و از امييکييان
فلسفهپردازی از طریق فیلم دم زد.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسنده ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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of law from morality. Therefore, Kelsen tries to offer the ideal form
of legal statements which are distinguishable from morality. In his
traditional theory, with its substantial normativity, he sustains this
independency by proposing the category of imputation as a
conditional statement, as opposed to imperatives of morality. Here,
norm addressees are authorities, not legal subjects. Nonetheless, the
normativity of his positivism leads to deontic form of obligation
which is univocal in both law and morality. It means that the basis of
‘ought’ in both fields is the rational necessitation which gives the
basic norm – as a source of normativity of any legal system – a moral
character. Kelsen was aware of the problem; hence his theory of
empowerment. In the second theory, ‘ought’ has a meaning of
competency to exercise power. Now, obligation is not more a firsthand concept in legal theory. Therefore, the ideal form of law is
neither deontic nor imperative and norm addresses are authorities.
Therefore, the form is the purest.
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بازخوانی مسألۀ مواجهه با مرگ در نگاه اپیکوریان در عصر مدرن
سید امیر رضا مزاری

1

تاریخ دریافت:

چکیده :::یکی از مهمترین مسائل فلسفی که همیشه همراه انسان بوده ،مواجهۀ انسان

1399/6/11

با مرگ است .سنتهای مهم فلسفی ،همواره بهطور جدی به این موضوع مهم

تاریخ پذیرش:

پرداختهاند و تالش کردهاند تا مرگ را بهعنوان جدیترین د،د،ۀ انسان ،مورد تحلیل

1399/9/15

قرار دهند .اپیکوریان ،بهعنوان یکی از مهمترین سنتهای فلسفی باستان ،در صددند

واژگان کلیدی:

تا آموزههای خود در مسألۀ مرگ را با اتکا به خرد انسانی حل کنند .در عین حال
مرگ از دوران سنگ تا عصر مدرن ،دچار دگردیسی در بافت اجتماعی شده است؛

اپييیييکييوریييان ،بهطوری که در عصر مدرن ،ترن از مرگ بهعنوان جدیترین مسألۀ مورد توجه
اسيتداللدرمانی ،فیلسوفان و روانشناسان قرار گرفته است .بهویژه تغییر مفهوم مرگ که بهنوعی در
عصييير ميدرن و عصر مدرن کامالً شرمآور تلقی میشود .در حالی که پیش از دوران مدرن ،مرگ
بهعنوان یک سفر اینجهانی یا آنجهانی تلقی میشد اما اکنون به یک معضل
مرگ .
اجتماعی با عارضههای بیشمار تبدیل شده است .در مقالۀ حاضر ،سعی شده است که
نشان داده شود چگونه آموزههای اپیکوریان را میتوان در عصر مدرن بازخوانی کرد.
این بازخوانی ،بر این فرا استوار است که استداللدرمانی توان مواجهۀ مناسب با
مرگ را در عصر مدرن دارا است.
DOI: 10.30470/phm.2020.129720.1826
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مقدمه

وعيدۀ جهيان پس از مرگ ،ترن از مرگ

یکی از بزرگترین ترنهای بشر ،ترن از

را بیدلیل میدانند؛ اما در خاسيتگاه فلسيفه،

مرگ اسيت .انسيان به شيکلهای متفاوتی به

فیلسيييوفيان یونيانی ازجمليه اپیکوریيان ،3بيه

مرگ واکنش نشان میدهد .این واکنشها،

تيأميل جيدی در بياب مرگ پرداختنيد .آنهيا

در عصييرهای مختلف متفاوت بوده اسييت.

تالش کردنيد تيا یيک درميان منياسيييب برای

مرگ ،بنیيان وجود ميا و کسييييانی را کيه

ترن از مرگ بیابند .اپیکور و شياگردانش،

دوسيييتشيييان داریم ،نشيييانه میگیرد؛ لاا از

در صييدد بودند تا نشييان دهند که ترن از

مرگ میترسيييیم .فیلسيييوفيان و متفکران ،

ميرگ ،وجييه نيياميعيقيول دارد .ميهيمتيریين

پياسيييخهيای فراوانی بيه اینکيه چرا از مرگ

اسييتدالل اپیکوریان ،در قالب دو اسييتدالل

میترسييیم ،دادهاند؛ بهعنوان م ال ،برخی از

یعنی اسيييتيدالل معميای زميان 4و اسيييتيدالل

انسييانها در عصيير مدرن تالش میکنند تا

تقارن 5طرح شد.

تفکراتشيان در باب مرگ را سيرکوب کنند

در جيانميایيۀ تفکر اپیکوری ،درميان

و بيهگونيهای زیسيييت کننيد کيه گویی زميان

چهارگانهای 6وجود دارد :ترن از خدایان،

عمر آنان بیپایان اسيييت .شيييخصيييی مانند

ترن از اینکيه مبيادا بيه تميام خوشيييبختی

مونتنی 1کيه در چهيار قرن پیش ،زنيدگی

نرسيييیم ،ترن از وقيایع و بالیيای نياگوار و

کرده اسييييت ،بييا مواجهييهاش بييا مرگ و

،يمبييار و تيرن از ميرگ .اپيیيکيور ،بييه مييا

حيادثيهای کيه برای او ر داد ،2تجربيهای را

میآموزد که سييرچشييمۀ تمام دردها ترن

از سيير گاراند که با تصييورات قبلی او در

اسيييت و این ترن ،خود از چهار منبع فوق

باب مرگ بسييیار متفاوت بود .مونتنی ،این

نشأت میگیرد.

چهره را دیيده بود؛ ولی تيا قبيل از حيادثيه بيه
آن خیره نشده بود (بیکول.)33 :1395 ،

در مقياليۀ حياضييير ،ابتيدا مرور کلی بر
پرسيش "چرا از مرگ میترسيیم؟" خواهیم

در عین حيال متيألهيان و دینبياوران بيا

داشيييت .سيييسس توصيييیفی کوتياه از تغییر

1.Michel de Montaigne.

نیمههوشيیاری پس از آن تجربهای ناب از مواجهه با

 .2مونتنی در یک سيوارکاری از اسيب سيقو کرد
و سيييياعيياتيی را بيیهيوش بيود .ایين بيیهيوشيييی و

مرگ را برای او به ارمغان آورد.
3 .Epicurus.
4 .The Timing Puzzle.
5.The Symmetry Argument.
6.Tetrapharmakos.
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تدریجی نگياه به مرگ از دوران سييينيگ تا

وی نیسيت؟ مرگ هرچه باشيد ،قطعاً پایانی

اکنون را توضييیح داده و خواهیم گفت که

بر تميامی فعيالیيتهيا ،برنياميههيا و روابطی

ترن از مرگ در عصييير مدرن و در سيييدۀ

اسييت که به زندگی انسييان معنا و تشييخص

اخیر -که متأثر از جنگهای جهانی ،ظهور

میبخشد).(Scarre,2007:1

سيييریيع تيکينيوليوژی و رشييييد روزافيزون

نيحيوۀ ميواجيه يۀ ميونيتينيی ب يا ميرگ و

سيرمایهداری اسيت -چگونه به یک مسيألۀ

پياسيييخهيای متفياوتی کيه بيه این پرسيييش

بنیادی تبدیل شييده اسييت .در ادامه ،ضييمن

دادهانيد ،بيه این نکتيه رهنمون میشيييود کيه

توصيیف اسيتداللهای اپیکوریان و مختصير

آیيا ترن از مرگ ،امری معقول اسيييت یيا

شيييرحی از نقيدهيا ،بيه بيازخوانی آنهيا در

خیر؟ هميانطور کيه در مقيدميه ذکر شيييد،

عصييير ميدرن خواهیم پرداخيت و نشييييان

پاسيخهای متفاوتی به این پرسيش داده شيده

خواهیم داد کيه جيانميایيۀ توجيه اپیکور بيه

اسييييت .در عصييير ميدرن و پس از وقيایع

امر استداللورزی میتواند در عصر مدرن،

سيييوگواری کيه بر انسيييان در قرن بیسيييتم

راهگشا باشد.

حادث گردید ،مرگ و ترن از آن بهعنوان

 .1مرور کلی :ترس از مرگ

یيک مسيييأليۀ جيدی بیيان شيييد .اکنون این
پرسييش با وضييعیت قرن بیسييتمی ،نیازمند

تجربۀ حادثهای که برای مونتنی اتفاق افتاد،

پياسيييخهيای درخور اسيييت؛ بيهعنوان م يال

سيييفری واقعی بيه سيييوی مرگ بود .بیيان

میتوان از حضيييور معنویيت بيدون دین در

مواج يۀ مونتنی بييا مرگ میتوانييد مسيييیر

عصييير مدرن صيييحبت کرد؛ یا با بازخوانی

مناسييبی برای طرح پرسييش "چرا از مرگ
میترسیم" باشد.

آثياری از فیلسيييوفيانی چون مونتنی ،توان
انسان مدرن را باال برد.

در چشييماندازیهای فلسييفی ،ممکن

حس يی
ترن از مرگ ،برای مونتنی به ّ

اسييت مرگ ،موضييوعی ترسييناك به نظر

دلپيایر کيه زنيدگی را سيييرشيييار میکنيد،

آید .سيؤال اینجاسيت که چرا انسيان خود را

تبيدیيل شيييد؛ البتيه رویيارویی او بيا حيادثيهای

با پرسيييشيييی از موقعیتی درگیر میکند که

کيه طعم مرگ را بيه او میچشيييانيد ،چنین

طبق تعریف بر وی واقع نشييده اسييت و در

تجربيهای از زیسيييتن را برای او بيه ارمغيان

زميان رخيداد نیز موقعیتی برای پرسيييش بر

میآورد .یکی از مهمترین راههيا برای ،لبيه
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بر ترن از مرگ ،مواجيه شييييدن بيا چنین

 .2ترس از مرگ در گذرِ زمان

تجياربی اسيييت؛ اميا این تجربيههيا برای هميۀ

مردن در عصير مدرن ،امری خصيوصيی و نه

انسانها میسر نیست و یا ر نمیدهد.
انسيانها برای کاهش چنین ترسيی در
زیسيييتينِ خيود ،بييایييد راههييای دیيگيری را
بیيازمياینيد .نکتيۀ بسيييیيار مهم این اسيييت کيه
انسيييان در عصييير مدرن که شيييگفتیهای
متفاوتی (ازجمله حضيييور پررنگ فضيييای
مجازی ،سييفرهایی با طول زمان بسييیار کم
به یُمن تکنولوژی و صيينعت هواپیمایی) را
تجربيه میکنيد ،بيه مرگ بيهگونيهای کيامالً
دهشييييتبييار ميینيگيرد و عيميالً از ميرگ
میگریزد .1ترن از مرگ در انسيانِ مدرن،
بسيیار متفاوتتر از انسيان پیشيامدرن اسيت.
تفياوت دوران ميدرن بيا دوران بياسيييتيان ،آن
اسيييت کيه برای انسيييان ميدرن تيأثیر معنيای
آرامکنندگی و تسييلیدهندگی فلسييفه که
فرد را برای گياار بيه پوچی یيا آرامش ابيدی
آميياده مييیسيييييازد ،بسيييييیييار انييدك
است(کریچلی.)79 :1397 ،

اجتماعی شييده اسييت .در عصيير سيينگ،2
مردن بهم ابه "سييفر آنجهانی" بهصييورت
امری شيييروع شيييد که کلّ جامعه را در بر
ميیگيرفييت .هير حيیيوانيی ميرگ را درك
میکنيد .انسيييانهيا از این نظر هیچ فرقی بيا
حیوانيات نيداشيييتيه و نيدارنيد .مشييياهيدات
بسيييیاری از دانشيييمندان در باب حیوانات،
نشيييان از این دارد کيه حیوانيات ،مرگ یيا
حيداقيل تهيدیيد مرگ را درك میکننيد.
هيمييانينييد تيميياميی حيیيوانييات ردهبيياالتير از
خودمان ،ما نیز میتوانسيتیم مرگ را درك
کينيیيم؛ امييا قييادر بييه پيیيشبيیينيی آن نيبيودیيم؛
برخالف تميام حیوانيات پیش از خودميان،
ما میتوانیم واقع شيييدن مردن 3را پیشبینی
کنیم.
شييواهد بسييیاری از مطالعۀ گورها در
عصير سينگ وجود دارد .باور به جهان بعد
از مرگ ،حداقل در اواخر دوران سييينيگ،

 .1یکی از دالیلی کيه انسيييان از مرگ میترسيييد،

همین دوره اسييت که با یکجانشييینی یعنی پیشييرفت

ازدستدادگی امکانات جااب زندگی است.

کشييياورزی ،دامداری و سييياخت ابزارهای فلزی به

 .2عصيير سيينگ یا عصيير حجر ،به دورهای اطالق

پایان رسید.

میشييود که انسييان همۀ تالش و فعالیت خود را در

 .3تمایز بین مرگ ،مردن و مرده بودن که شياهکلید

جهييت سيييياخييت ابزار برای بقييای خود میکنييد.

اصيلی در بازخوانی اسيتدالل اپیکور اسيت در بخش

پراکندگی گونۀ انسيان از شيرق افریقا به کل دنیا در

 5تقریر خواهد شد.
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یعنی حدود  30تا  50هزار سييال قبل کامالً

دوران سييينيگ ،عمالً هميان جيامعيه درگیر

رایج بوده اسييييت(کلهیر .)48 :1397 ،این

مرگ فرد بود؛ ولی دیگر در اینجيا قبیليه یيا

شييواهد ،نشييان از این دارد که انسييانهای

قوم و یيا خيانواده بيا مرگ شيييخص ،درگیر

دوران سييينگ ،باور داشيييتهاند ،مرگ نوع

میشيييونيد .این هميان "مرگ خوب" بود؛

دیگری از زنيدگی اسيييت1؛ لياا در دوران

مرگی که با بخشيييی از جامعه به اشيييتراك

سييينيگ ،اولین و مهمترین ویژگی دربيارۀ

گيااشيييتيه میشييييد کيه فرد کيلّ زنيدگی

مرگ بروز پیيدا کرد و آن بياور بيه زنيدگی

خصييوصييی و کاری خود را با آن قسييمت

پس از مرگ بود .این ویژگی ،بيه زیربنيایی

کرده بود.

در بياور انسييييانهيا تبيدیيل شييييد .این امر،

کلهیر ،بیيان میکنيد در عین حيالی کيه

ویژگیهيای ادوار دیگر را نیز شيييکيل داد؛

مرگ ،نظيام زنيدگی را متزلزل میکنيد اميا

ازجمله روشيی که بازماندگان برای انتخاب

مرگ خوب بيه بيازتولیيد نظم اجتمياعی و

اشيييیيای کنيار مرده انجيام میدادنيد و تالش

حيتيی تيقيویييت آن ميیانيجييامييد .ميرگ در

میکردند تا این اشييیا برای سييفر آنجهانی

جوامع یکجانشيييین ،نوعی قدرت اجتماعی

فرد مفید واقع شود.

آن هم از نوع درامياتیيکترین آن اسيييت.

هميانطور کيه کلهیر معتقيد اسييييت،

حتی در برخی جوامع روسيييتييانشيييین در

احتمياالً مردن در دوران سييينيگ ،قبيل از

جوامع توسيييعيهنیيافتيه ،ردپياهيایی از این نوع

مرگ بیولوژیيک آ،ياز میشيييد و تيا بعيد از

مرگ میبینیم .در این جوامع ،در روزهيا و

مرگ بیولوژیييک ادامييه مییييافييت(کلهیر،

سيييياعيتهيای قبيل از مرگ واقعی خود،

.)59 :1397

شيخص توانسيت به شيکلی م بت ،مصيمم و

بيا پیيدایش یکجيانشيييینی ،مردن حول

قيدرتمنيدانيه ،خود را بيه درون این تحول

بسيييتر مرگ تمرکز یيافيت کيه خيانواده و

فرخنيده بیفکنيد؛ بيه این معنيا کيه در روزهيا و

بخشييی از جامعه آنرا احاطه میکردند .در

سيييياعيتهيای قبيل از مرگ واقعی خود،

اینجيا بيا کوچيک شيييدن جيامعيه ،برخالف

میتوانسيييت نظام اجتماعی عصييير خود در

 .1شييواهد دیگری ازجمله اشييیای کشييفشييده در
کنيار قبر مردگيان نیز بيه این بياور صيييحيه میگياارد.
).(Larsson,1994.p562-75
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خانه ،دهکيده یا جامعيه و یا حتی انگيارهها و

خوب مدیریتشده بر همین سفر آنجهانی

ورای ایييدئيوليوژی درونفيردی اجيتيميياع را

تأکید داشت؛ بهعبارت دیگر ،فرد با کمک

بسييييازد یيا دوبياره بيه آن شيييکيل بيدهيد و

معتمدان ،سييياماندهی مناسيييبی برای مرگ

تييأیيیييدشييييان کينييد(کيليهيیير)167 :1397 ،؛

خود رقم میزد.

بييهعيبييارت دیيگير ،وقيتيی فيرایينييد ميردن فيرد

هميانطور کيه کلهیر معتقيد اسييييت،

آ،ياز میشيييد ،او تالش میکرد تيا نکيات

د،ييد،ييۀ پييیييشبييرنييدۀ مييرگِ خييوبِ

مهم در بيياب ادارۀ خييانييه یييا دهکييده (در

مدیریتشيده ،در اصيل در میان مردم جامعۀ

صيييورت کيدخيدا بودن) را بيه فرزنيدان یيا

شيهرنشيین که از مرگ میترسيیدند ،شيکل

همکیشان خود بیان کند.

گرفيت؛ بيه این معنيا کيه آنيان در پی این

توسيييعيههيای شيييهری ،بياعي« شيييد تيا

بودند که چگونه میتوان مرگ را رام کرد

صييحنۀ بسييتر مرگ با متخصييصييان بیشييتر و

و در عین حال در به انجام رسيييانیدن دیگر

بخش کمتری از کيلّ جيامعيه بيه اشيييتراك

د،يد،يههيا در خصيييوص ميدیریيت خيانواده،

گيااشيييتيه شيييود .مرگ خوب ،بيه مرگ

دیين یييا ثيروت هيم ميوفيق بيود .رام کيردن

ميدیریيتشيييده تبيدیيل شيييد .مرگ خوب

مرگ ،توجيه آنيان را بيه سيييميت ميدیریيت

مدیریتشيييده ،به شيييکلهای روزافزون به

کردن این مرگ واقعی وحشتناك معطوف

امری خصييوصيييی تبدیل شيييد که با گروه

کرد(کلهیر.)259 :1397 ،

کوچکی چون خيانواده کيه در طول تياریخ

بسييیاری از رمانها و داسييتانهایی که

مدام کوچکتر شييده بود ،تعداد اندکی از

قصيۀ آنها به دوران پیشيامدرن برمیگردد،

دوسيييتان کاری و جمعی از متخصيييصيييان

نشيييان از همین مرگ مدیریتشيييده دارد.

معتمد مانند وکیل ،پزشييک و کشييیش که

مرگی که با همۀ وحشييتناکیاش  ،همچون

فرد را در خيانيه یيا در بیميارسيييتيان محلی

دیگر پدیدهها قابل رام شيدن و کنترل شيدن

مالقيات میکردنيد ،بيه اشيييتراك گيااشيييتيه

بود .در مقيابيل در بسيييیياری از روایيتهيای

میشد.

عصير مدرن ،مرگ امری وحشيتناك اسيت؛

همچنيانکيه در مرگ خوب ،تميامی
تالشها بر یک سيييفر عالی آنجهانی بود،
در عصير شيهرنشيینی نیز تالشها برای مرگ

بهترین م يال صيييرفنظر از جيانميایيۀ اثر،

ب
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بیگانۀ 1کامو 2اسيت و واکنشيی که راوی به

واکنش در برابر مرگ به نحو چشييمگیری

ميرگ مييادر خيود دارد .یييا در هينيرمينييد

در جوامع روسيييتيایی و جوامع شيييهری بيا

گرسينگی 3کافکا ،4مرگ شيخصيیت اصيلی

یکيدیگر تفياوت دارنيد .این تفياوتهيا را

داسييتان به چشييم هیچکس نمیآید .جالب

میتوان در موارد زیر خالصه کرد:

اسيييت کيه در همین داسيييتيان و در انتهيا بيا

 )1مردن از یک سيفر کامالً آنجهانی

مرگ هنرمنيد ،خیيال تمياشيييياچیيان راحيت

به یک سييفر اینجهانی تبدیل شييد(کلهیر،

میشيييود و حتی بیاعتنياترین افراد بيه وجيد

.)275 :1397

میآینيد .بيا مرگ او ،جيا برای یيک پلنيگ

 )2در جامعۀ مدرن ،رفتارهای عقالنی

جوان باز میشييود که تجسييم لات زندگی

جایگزین رفتارها و دالیل سينتی شيده اسيت

بیمیل اسييت .بیاهمیتشييدگی در جامعۀ

و لياا فعيالیيت معتميدین ازجمليه وکیيل،

برده و شخصیشدگی آن ،مهمترین امر در

پزشييک و کشييیش از حالت کمک به بهتر

چنین داستانهاست.

سيييفر کردن آنجهيانی بيه یيک امر فردی و

لاا مهيار مرگ ،ویژگی عصييير مدرن

هویتی تبيدیيل شييييد (Walter,2020:

شييييد؛ زیيرا ایين ميهييار کيردن از دوران

)75؛ بيهعبيارت دیگر ،مشيييارکيت فرد در

شيهرنشيینی شيروع شيد و با گسيترش مدرنیته

حيال مرگ در منياسيييبيات پیش و پس از

در قرون اخیر ،بيهعنوان د،يد،يۀ ذهنی ،فعيال

مرگ ،از حياليت قيدرتمنيدی بيه یيک امر

گشييت .در دوران شييهرنشييینی ،مهار مرگ

بیرون از قدرت وی تبدیل شد.

بييهعنيوان امر عیينيی و اجتيميياعی ،د،ييد ،يۀ

 )3مرگ فرد از امر اجتمياعی بيه امر

طبقات متوسيييط شيييهری بود .با گسيييترش

فردی که شياخصيۀ مدرنیته اسيت ،تغییر کرد

ميدرنیتيه و تحول فردگرایی در دل آن ،این

).(Walter,2020: 76

امر عینی به امری ذهنی تبدیل شد؛ بنابراین،

بنابراین ،این تغییر از عصيير سيينگ تا

رام کردن مرگ ،میراث مدرن جوامع شد.

کنون ،مواجهيۀ انسييييان بيا مرگ را امری

در مجموع و در انتهای سييخن در این

کامالً فردی نشييان میدهد و اکنون انسييان

بخش ،میتوان گفت شيييیوۀ شيييخصيييی و

معيياصييير در مقييابييل امری وحشيييی و نيه

1.The Stranger.

3.A Hunger Artist.

2 .Albert Camus.

4.Franz Kafka.
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رامشيييدهای قرارگرفتيه اسيييت کيه ترن از

در بیمارسييتان یا خانههای سييالمندان فوت

مرگ او را مضاعف میکند.

میکنند نه در خانههایشان.

 .3ترس از مرگ در عصر مدرن

در کشيييورهيای ميدرن ،مرگ نوعی

کتيابهيا و مقياليههيای بیشيييمياری در بياب

شيييکسييييت و نياکيامی روزافزون در علم

تبیین ،توصييیف و تقریر مناسييبی از عصيير

پزشيييکی بيه شيييميار میآیيد ،بيه جيای آنکيه

ميدرن ،ميدرنیتيه و ميدرنیسيييم وجود دارنيد.

بخشيی گریزناپایر از زندگی شيمرده شيود.

مقالۀ حاضر ،بههیچ عنوان به دنبال بازگویی

پیری و مرگ ،نمایشگر هر آن چیزی است

هیچکدام از عناصيير و خصييوصييیات عصيير

که جوامع مدرن فکر میکردند از میيدان به

مدرن نیسيت ،بلکه در تالش اسيت تا مرگ

در بردهانيد و امیيدوار بودنيد کيه آن را از بین

و فرآینيد مردن را در عصييير ميدرن ميدّ نظر

خواهند برد(کارف.)1394 :145 ،

قرار دهيد و این دگرگونی را کيه از ابتيدای

در عصير مدرن ،مرگ با کسيبوکار

عصير سينگ در باب مرگ تا کنون شيکل

تکنولوژیک تولید صنعتی سازگار میشود.

گرفته اسيييت ،بهعنوان امری مضييياعف در

بيا توجيه بيه این تغییرات فزاینيده ،در عصييير

باب ترن از مرگِ مورد عالقه قرار دهد.

ميدرن میتوان دریيافيت کيه مردن بيه یکی از

بيهعبيارت دیگر ،عصييير ميدرن بيا هميۀ

فرآیندهای بیشمارِ درون زندگی اقتصادی

محاسييين و معایب خود ،در حوزۀ مرگ و

مدرن -هرچند از نوع منفی آن -بدل شييده

همچنین شيیوۀ شيخصيی انسيان معاصير نسيبت

اسيييت (گيادامر .)438 :1392 ،عليت آن نیز

بيه مرگ ،تحيت تيأثیر چيه عواملی اسيييت و

در این است که مرگ و مردن و سوگواری

چرا در این عصرها از مرگ شرمآور سخن

کيردن ،جيزء ميهيميی از اقيتصيييياد عيالوه بير

میگوییم؟

حوزۀ سيييالميت اسيييت .حوزههيایی مياننيد

انسييييان در عصييير ميدرن ،در کنيار

سييييالمنييدان ،تشيييریفييات سيييوگواری و

پیرهراسی ،به مرگهراسی یعنی ترن بیش

بوروکراسيييی اداری برای تدفین راهاندازی

از حد از مرگ نیز دچار شييده اسييت .وقتی

شيييده اسيييت که نقش مؤثری در اقتصييياد

مرگ هم مياننيد کهنسيييالی از بياقی جيامعيه

جامعه دارد.

دور نگه داشيته میشيود ،بر شيدت این ترن

بييينيييابيييرایييين در عصييييير ميييدرن

افزوده میشود .اکنون مردم در عصر مدرن

محييدودیييتهييای حيياکم برآمييده از علم،
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تکنولوژی و سيرمایهداری ،بیشيتر تجربههای

فرد در زميان احتضيييار تجربيه میکنيد .در

انسييييان در زنييدگی را زیر سيييیطرۀ خود

خصيييوص این عييامييل خیلی مهم ،نوبرت

درآورده است.

الیيان 1در کتياب "تنهيایی دم مرگ" تالش

در تجربيۀ انسيييان معياصييير از عصييير

میکنيد نشيييان دهيد کيه مرگ ترسييينياك

جيهييانشيييهيری در دوران مييدرن ،نيکييات

نیسييت ،بلکه آنچه هولناك اسييت ،رنجی

متناقضييی نهفته اسييت .امروزه در میانۀ موج

اسييت که محتضييران میبرند؛ اینکه افرادی

عظیم موفقیتهای مدرن و گسيييتردۀ ما در

کيه در فرآینيد مردن در عصييير جيدیيد قرار

زمینيههيای سيييالميت عمومی ،تکنولوژی و

میگیرنيد ،حس میکننيد کيه دیگر ارزش و

امیيد بيه زنيدگی ،مردن بيهطور فزاینيدهای بيه

اهمیيت چنيدانی نيدارنيد و بيه خياطر همین

تجربهای نابهنگام مبدّل شده است.

انزوا و بیارزش شيدن آنهاسيت که مرگ

در جيهييان صييينيعيتيی اگير بيتيوانيیيم از

برای آنها ترسييناك اسييت .همانطور که

تهيدیيدهيای اولیيۀ سيييوانح ،خودکشيييیهيای

الیان میگوید:

جوانی ،سييرطان و ترنهای آن و حمالت

این تنها مردن ،این تصور که آدم میتواند با دیگران
به عیش بنشیند و خوش باشد اما باید تنها بمیرد،
امروزه شاید چندان بدیهی و بینیاز از توضیح است
که آدم را بر آن میدارد تا در آن به دنبال تجربهای
بگردد که آدمیان در همۀ زمانها و همۀ مکانها از
سر گذراندهاند .خود این تصور را نیز بههیچوجه نباید
در همۀ مراحل رشد و پیشرفت بشر جستجو کرد .این
تصور یا عقیده هرگز حالت جهانشمول کوششهای
آدمیان را برای یافتن پاسخی به این پرسش که چرا
گریزی از مرگ نیست ،نداشته است .این جزء
مضامین محوری در کهنترین نسخهای است که از
حماسۀ سومری گیلگمش به دست داریم و قدمتش
به اوایل هزارۀ دوم پیش از میالد مسیح میرسد .در
مقابل ،این تصور که انسان باید تنها بمیرد ،دیرینۀ
چندانی ندارد و مختص یکی از مراحل بالینی متأخر
و روند گسترش فردیت و خودآگاهی بشر بوده

قلبی میانسيالی به سيالمت عبور کنیم ،بیشيتر
ميا بر اثر مجموعيههيایی از بیمياریهيا خواهیم
مرد که فرصيت صيحنۀ بسيتر مرگ روشينی
را بيرای خيود یييا خييانيوادههييایيمييان فيراهيم
نمیآورنيد .از کيارافتيادگی انيدام ،آلزایمر،
نارسييياییهای ناگهانی سيييیسيييتم بدن مانند
سيکتهها یا زمینخوردنهای تصيادفی ،بیشتر
مييا را از مييرگ یييا ح يتّييی مييرگ خييوب
مدیریتشده محروم میکنند.
عيالوه بير ایين ،یيکيی از ميهيمتيریين
مسائلی که در عصر مدرن به ترن از مرگ
دامن زده اسيت ،تنهایی و انزوایی اسيت که
1.Norbert Elias.
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است»(الیاس.)83 :1388 ،

مرگ هم م ل کهنسالی از جامعه دور نگه

مردن در عصيير جهانشييهری ،بهطور

داشيته میشيود ،بر شيدّت این ترن افزوده

فزایندهای تراژیک و ضداجتماعی میشود؛

میشييود .طبق چنین تابویی از مرگ اسييت

در حالی که در عصير سينگ ،کل جامعه را

که کودکان ا،لب از مراسييم خاكسييساری

احاطه میکرد .در یکجانشيييینی بخشيييی از

بسيتگانشيان دور نگه داشيته میشيوند؛ با این

جامعه و در شييهرنشييینی خانواده ،در عصيير

استدالل که این مسأله ،مگینشان میکند.

مدرن شياهد شيیوههای مرگهای شيرمآور
هسييتیم .در دوران فعلی ،چشييمانداز مرگ
برای بیشيييتر افراد ،چه در حال مرگ و چه
مراقبانشييان، ،یرِقطعی اسييت .افراد در حال
مرگ ،نقشهيای خود را در جيایگياه افراد
در حيال مرگ از دسييييت میدهنيد و بيه
نهادهای نگهداری سييسرده میشييوند که در
آنهييا بیشيييتر مراقبييتهييای سيييالمييت بر
مراقبتهای مربو به فرآیند مردن اولویت
دارنيد؛ بيهعبيارت دیگر ،فرآینيد مردن ،دیگر
از اولویت برخوردار نیسييت و لزوماً رهایی
از مرگ اولویت دارد.
مردن بهم ابه د،د،های تخصيصيی ،از
بین رفتيه و جيای خود را بيه مراقبيتهيای
پرسيتاری بیسيتوچهار سياعته ،مراقبت برای
بيه تيأخیر انيداختن مرگ و ميدیریيتهيای
مراقبتی حاد و یا حتی اورژانسی داده است.
در مجموع و در نهيایيت میتوان بيه
این نکتيه رسيييیيد کيه ترن بیش از حيد از
مرگ ذاتی ،فرهنيگ امروز مياسيييت .وقتی

 .4تجربۀ زیست اپیکوری در دنیای کنونی
 .1-4زیست اپیکوری

اپیکوریان به معنای واقعی ،ریشيهکن کردن
ترنِ از مرگ را در مرکز پروژۀ اخالقی
خود جای دادهاند .از منظر اپیکور ،مسيييألۀ
اصيلی در زندگی ،مسيألۀ لات و رنج اسيت.
ریشيۀ اصيطالح اپیکور هم از همینجاسيت
و به کسانی اطالق میشود که زندگی خود
را وقيف ليياتجيویيی کيردهانييد .حيرف
اپيیيکيور ،ایين نيبيود کييه آدمهييا بييایييد در
جسيتجوی لات باشيند ،بلکه میگفت آنها
باید در پی اجتناب از رنج باشند.
آنيان دسيييتیيابی بيه یيک زنيدگی خوب
را در حيياف دردهييای فيیيزیيکيی و روانيی
میدانسييتند .از این گاشييته ،آنان دردها و
رنجِ روانی را بيهعنوان اضيييطراب و ترن،
توصيييیف میکردنيد .منشيييأ اصيييلی چنین
ترسيييی ،بياورهيای دینی و ترن از مرگ
بود(وارن.)8 :1397 ،
در آموزۀ اپیکوری ،اندیشیدن صحیح

ب
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در خصيييوص مرگ ،جزء واقعی و بنیادین

است).(Nussbuam,1994: 102-39

در دسيتیابی به یک زیسيت خوب محسيوب

بهطور خیلی سيياده ،اسييتدالل معمای

میشيود .در چنین شيرایطی ،ما فرامیگیریم

زميان مبتنی بر این اسييييت کيه وقتی مرگ

کيه در مسيييیر اشيييتبياه توقف کنیم نيه اینکيه

فرامیرسييد ،ما نیسييتیم و وقتی ما هسييتیم،

ميانع توجيه بيه مرگ شيييویم .اگر طرز فکر

ميييييرگ

نيييييرسييييييييیيييييده

نسييبت به مرگ را تصييحیح کنیم ،در باب

اسيت)(Epicurus,1940: 30-31؛ به-

خوب زیسيييتن نیز درسييييت فکر میکنیم

عبيارت دیگر ،ميا و مرگ هرگز یکيدیگر را

(وارن، .)9 :1397 ،ایت این خط فکری در

مالقيات نمیکنیم و هر کس میگویيد از

اپیکور در درميان چهيارگيانيه نهيادینيه شيييده

مرگ میترسد ،سخن بیهوده میگوید.

فيييييرا

اسييت .اپیکور ،تضييمین میکند که با یافتن

اپیکور ،مرگ را بیضيييرر میدانيد؛

ریشييييههيای ترنهيای چهيارگيانيه میتوان

زیرا عدم مطلق اسيت .به این معنا که مرگ

دیيدگياه خود را نسيييبيت بيه جهيان تغییر داد؛

برای شخصی که وجود ندارد ،هیچ ضرری

پس برطرف سيياختن ترن از مرگ ،گامی

نيدارد .بيه دو دلیيل :اول اینکيه بيا فرارسيييیيدن

مهم در جهيت نیيل بيه مقصيييود و هيدف

مرگ ،چه کسييی قرار اسييت ضييرر ببیند؟

زندگی بشيری 1اسيت .این تفکر اپیکوری با

چون بييا فرارسيييیييدن مرگ ،دیگير فردی

استداللهای وی و پیروانش مؤافق و یکسو

وجود ندارد؛ دوم اینکه مرگ برای کسييی

است.

که واقع شييده اسييت ،زیانبار نیسييت؛ چون
فرد هرگونييه قييابلیييت تجربييهپييایری را از

 .2-4استدالل میمای زمان

ابتدا یک فرا بسيیار مهم اپیکوری را باید
بیيان کرد و آن اینکيه اپیکور معتقيد اسيييت
که ترن از مرگ ،ریشييه در باورهای ،لط
دارد .آشيکار کردن این امر ،بسيیار دشيوار
اسييييييت ،اميييا اميييری عيييقيييالنيييی

1 .Telos
2.Thomas Nagel

دسيييت داده اسيييت .نکتيۀ الزم بيه ذکر این
اسييييت کييه وقيتيی اپيیيکيور ميیگيویييد،
مرگهراسی بیهوده است یعنی ترن زمانی
معنا دارد که به ما ضرری برسد.
اميا مخيالفيان اپیکور ،از زميان انتشيييار
مقياليۀ تومان نیگل 2به نام مرگ 3در سيييال
3.Death
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 ،1970دیيدگياه اپیکور و اسيييتيدالل وی را

جمله از دست نرود.

بيهشيييدت مورد حمليه قرار دادنيد .اسيييتفيان

بيا ذکر یيک م يال ،میتوان تميایز بین

روزنبيام 1،در یيک دفياع عيالی از اسيييتيدالل

مرگ و مردن را نشييان داد« :با اینکه احمد

اپیکور ،با بازسييازی اسييتدالل معمای زمان

یک مریضيييی طوالنی و کشييينده داشيييت،

نشان میدهد که ابتدا باید بین مرگ ،مردن

مرگ او بيهطور نياگهيانی اتفياق افتياد» .در

و مرده بودن تميایز قيائيل شييييد؛ زیرا اگر

این جمليه ،مرگ زميانی اسييييت کيه فرد

بخواهیم تفسيييیری دقیق از اسيييتيدالل فوق

ميیميیيرد و بييا فيرایينييد ميردن فيرق دارد؛

داشيته باشيیم ،صيرف اسيتفاده از واژۀ مرگ،

فرایندی که رسيیدن به مرگ اسيت .به زبان

مفیيد واقع نخواهيد شييييد و نقيد مخيالفيان

اسيتعاره ،مرگ دروازۀ بین سيرزمین زنده و

ازجمليه نیگيل کيه مبتنی بر همین ابهيام در

سرزمین مرده است .واضح است که بخشی

تيييميييایيييز اسيييييت ،کيييارایيييی نيييدارد

از زندگی فرد نیسيت؛ اما ممکن اسيت یک

).(Rosenbaum,1986: 120

بخش بسيييیيار کوچيک یيا لحظيهای انتهيایی

مردن ،فرایندی است که در آن فردی

باشيد .مدتزمان آن هم معین نیسيت .مرگ

میمیرد یيا فراینيدی اسيييت کيه در آن عليل

ممکن اسيييت یيک لحظيۀ محض در زميان

خاصيييی منجر به مرگ یک فرد میشيييود.

بياشيييد کيه زنيده بودن را از مرده بودن جيدا

فرایند مردن ،ممکن اسييت سييهل یا سييخت

ميیکينييد .تيمييایيز بيیين ميرگ و ميردن ،ميرده

باشيد .وقتی در مورد یک نفر میگوییم که

بودن اسييييت .مرده بودن قطعياً بخشيييی از

زمان زیادی طول کشيید تا او بمیرد ،دربارۀ

زندگی فرد نیست؛ لاا میتوان گفت مرگ

مردن او صيييحبيت میکنیم .نکتيۀ مهم در

در پيایيان مردن فرد و در ابتيدای مرده بودن

باب مردن ،این اسيييت که در طول زندگی

فييرد مييیآیييد (Rosenbaum,1986:

فرد ر میدهد و ممکن اسيت تجربه شيود؛

).121

بنيابراین بيایيد مرگ را از مردن جيدا کنیم؛

دو نکتۀ اسياسيی در این تمایزها وجود

برای م يال ،زميانی کيه میگوییم مرگ او

دارد :اول ایينيکييه ميیتيوانيیيم ميعيمييای زمييان

زیاد طول کشيید ،ما میتوانیم واژۀ مردن را

اپیکوری را بيه واضيييحترین شيييکيل بیيان

بيا مرگ جيابيهجيا کنیم ،بيدون اینکيه معنيای

میکنیم؛ دوم اینکه باید به اسييتفاده از واژۀ

1.Stephen Rosenbaum

ب
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).122
اپیکور ،تالش میکند تا به ما حقیقت

اکنون بييا توجييه بييه تمييایزهييای فوق

مرده بودن را نشيييان دهيد .او یيک هيدف

میتوان بازسيازی روزنبام را بهصيورت زیر

بسیار مهم را دنبال میکرد و آن ،رسیدن به

تقریر کرد:

یيک ليات ایسيييتيا و آسيييودگی روانی در

اليف) حيياليتيی بيرای فيرد  pزیييانبييار
است ،اگر  pبتواند آن را تجربه کند.

زیسيت انسيان بود؛ بهعبارت دیگر جانمایۀ
انيدیشيييۀ اپیکور در درون یيک اسيييتيدالل،

ب) مرده بودن برای  pزیانبار اسيت،

دعييوت انسييييان بييه درمييان تييرنهييای

تنهيا اگر حيالتی بياشيييد کيه او بتوانيد آن را

چهارگانهاش اسيت .اسيتداللدرمانی که مد

تجربه کند.

نيظير اپيیيکيور اسييييت ،ميبيتينيی بير فيهيميیييدن و

ج)  pمیتوانييد حييالتی را در زمييان

اسيييتيدالل ورزیيدن اسيييت .اسيييتيداللی کيه

تجربيه کنيد ،تنهيا اگر قبيل از مرگ  pر

میگویيد :مرگ برای کسيييی کيه میمیرد،

دهد.

ضيييرر ندارد .اسيييتدالل مخالفان اپیکور نه
د) مرده بودن  pحالتی نیسيت که قبل

از مرگ  pشروع شود.
ه) مرده بودن  pحيالتی نیسيييت کيه p
بتواند آن را تجربه کند.
بنيابراین ،مرده بودن  pبرای  pامر زیيانبياری
نیست).(Rosenbaum,1986: 121-22

اینکه درسييت نباشييد ،بلکه در چهارچوب
فلسيفی دیگری تالش میکند تا به اسيتدالل
اپیکور پاسخ دهد.
جانمایۀ اسيييتدالل اپیکور ،اسيييتدالل
ورزیدن و نتایج آن در زیسيت انسيان اسيت،
حتی اگر مخيالفيان وی تالش کننيد یيا مؤفق

نکتۀ مهم استدالل باال ،در همان تمایز

شييوند که م الً اسييتدالل معمای زمان او را

بین مرگ و مرده بودن اسييييت .روزنبيام،

تخریب کنند ،باز هم این اپیکور اسييت که

میگویيد کيه احتمياالً مرده بودن ،ميد نظر

انسيييان را دعوت بيه اسيييتيدالل و فهمیيدن

اپیکور بوده اسييت نه لزوماً واژۀ مرگ .این

میکند.

همان امری اسيت که مردم میترسيند؛ یعنی
مرده بودن و اپیکور تالش میکنيد تيا آن را
خيياميوش کينييد (Rosenbaum,1986:

درمييان چهييارگييانيۀ اپیکور ،مبتنی بر
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لاتگرایی 1است .در دیدگاه اپیکوری دو

بیشييتر شييود ،کمتر میتوانیم بینیاز از ،یر

نوع ليات وجود دارد :ليات پویيا و ليات

بياشيييیم .نکتيۀ مهم اینکيه ،اپیکور زاهيدمنش

ایسيتا .لات پویا ،تجربهای است که سرشت

نیسييييت و تجمالت و نعميتهيا را ذاتياً بيد

انسيان را بهنحوی م بت از رضيایت سيرشيار

نمیداند؛ فقط چون احتميال این اسيييت که

میکنييد؛ پس تجربييهای ایجييابی و م بييت

لاتهای ،یرِ ضييروری ،نبودشييان مایۀ درد

اسيييت .ليات پویيا ،بیپيایيان و تميامنشيييدنی

و رنج بياشيييد ،نگياه خوشبینيانيهای بيه آنهيا

اسيييت .در مقابل ،لات ایسيييتا جنبۀ سيييلبی

ندارد(کرل.)188 :1394 ،

دارد .لات ایسييتا مرز دارد و در نقطهای به

رویيکيرد اپيیيکيور ،نيوعيی ليياتگيرایيی

کمال میرسيييد .هنگامی که انسيييان بتواند

بسييیار ویژهای اسييت که بنا را بر لاّتهای

تميامی رنجهيای خود را برطرف کنيد ،در

حداقلی میگاارد .اگر این نگاه دقیق دیده

نهيایيت بيه وضيييعیيت کيامالً عياری از رنج

شيييود ،بيه اصييييل «از مرگ نترن» منجر

میرسد و این حد کمال لات ایستا است.

میشيييود .آموزهای کييه بييایييد از درمييان

یکی از هيدفهيای مهم اپیکور ،همین

اپیکوری یيا فيارمياکون برگیریم ،دسييييت

اسييت که نشييان دهد نیازمان چقدر اندك

شيييسيييتن از میيل بيه نيامیرایی اسيييت .همین

اسيت و چقدر سياده میتوانیم لات کسيب

اشيتیاق نامیرایی اسيت که ما را به رنج دچار

کنیم .انسييييان بيایيد لياتهيای خویش را

میکنيد .از دیيد اپیکور ،ترن از مرگ ميانع

محدود کند .با به حداقل رسيياندن لات ،از

بزرگی بر سر راه رسیدن به آسودگی خاطر

میزان درد نیز کاسته میشود .بر این اسان،

و ليات ایسيييتياسيييت؛ بنيابراین ،تالش برای

بيایيد از لياّتهيای افراطی پرهیز کرد؛ زیرا

فهمیدن و اسييتداللورزی این اسييت که به

،یياب این لياّتهيا بيه درد و رنج شيييدیيدی

این لات ایسيتا برسيیم و بتوانیم از ترنهای

منجر میشود.

چهارگانه خالص شویم.

اپیکور میخواهد با فهم این موضييوع
کيه امیيال ،یرِضيييروری چيه آسيييیبی بيه ميا
میرسييياننيد ،ميا را متوجيه این نکتيه میکنيد
کيه هر آنچيه اتکيایميان بيه لياتهيای بیرونی
1.Hedonism.

 .3-4استدالل تقارن:

لوکرتیون ،یکی از پیروان اپیکور بود کيه
قریب به  200سييال پس از مرگ اپیکور به

ب
بازخوانی مسألۀ مواجهه با مرگ در نگاه اپیکوریان در عصر مدرن /سید امیر رضا مزاری

401

دنیيا آميد .او اثر منظوم بلنيدبياالیی تحيت

نبيایيد نياراحيت بياشيييیم کيه پس از مرگ هم

عنوان در باب طبیعت اشيیا 1نوشيته اسيت .او

زنييدگی همچنييان ادامييه خواهييد یييافييت.

در این اثر ،اسيتدالل میکند یکی از عوامل

فیلسييوفان بعدی ،این اسييتدالل را اسييتدالل

مهمی که باع« میشييود مردم دیدگاههای

تقيارن نيامیيدهانيد؛ زیرا میيان پیش و پس از

اپیکور در بياب ترن از مرگ را نسيایرنيد،

زنيدگی ،نوعی تقيارن میبیننيد(می:1394 ،

فقدان قوۀ خیال و تصور است .طبق نظر او،

.)149

مرگ و ترن از مرگ ،برآمييده از نوعی

آنچيه در این شيييیوۀ تفکر لوکرتیون

کجفهمی اسييت(کرل .)196 :1394 ،اینکه

نسييبت به مرگ شييایان توجه اسييت ،تالش

تصيييور میکنیم پس از مرگ ،تجربیييات

وی برای فهمیدن و اسيتدالل ورزیدن اسيت

خياصيييی خواهیم داشيييت؛ یعنی فکر کنیم

کيه میتوان آن را تحيت اسيييتيداللدرميانی

پيس از ميرگ هيم بييه ميعينييای "بيياز هيميیين

اپیکوری نام نهاد.

اطراف خواهیم بود تا در مصييائب خویش،

اسيتدالل تقارن نیز انتقادهای بسيیاری

نظیر سوزانده شدن بدنمان یا برای خودِ این

را بر خود دیيده اسيييت؛ ازجمليه نیگيل کيه

واقيعيیييت کييه دیيگير وجيود نييداریيم" ،دل

میگویيد اگرچيه پس از مرگ دیگر وجود

بسوزانیم و ،صه بخوریم.

نداریم ،اما مرگ باز هم به ما آسييیب وارد

اکنون میتوان اسييان تفکر اپیکوری

میکند .درسييت همانطور که وقتی کسييی

را بيرای پيرورش فيهيميیييدن کييه مينيجير بييه

بيه ميا خیيانيت میکنيد ،حتی اگر از خیيانيت او

خيالصييييی از تيرنهييای چيهييارگييانييه و

باخبر نباشييیم ،کارش به ما آسييیب رسييانده

بيهخصيييوص ترن از مرگ میشيييود ،در

اسيييت(نیگيل .)69 :1397 ،انتقياد بعيدی از

استداللهای لوکرتیون یافت.

سيوی مارتا سيی.نوسيبام 2اسيت که میگوید

لوکرتیون ،چند برهان در رد زیانبار

مرگ به ما آسيیب میرسياند؛ چون واقعیت

بودن مرگ دارد .یکی از برهيانهيای مهم

این اسيييت کيه تميام طرحهيا و برنياميههيای ميا

لوکرتیون ،اسيتداللی اسيت که میگوید ما

در زندگی برای بقای خود نیاز به ساختاری

هیچ نياراحتی از این بيابيت نيداریم کيه پیش

دارد که در طول زمان ادامه مییابد و چنین

از تولد ،زندگی در جریان بوده اسيت؛ پس

سييييياخييتيياری بييا مييرگ مييا قييطييع

1.On the Nature of Things.

2.Martha.C Nussbaum.
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میشود).(Nossebaum,1994: 209
اسييتداللهای فوق ،یعنی معمای زمان

میشييوند»(Nossbaum,1994: 192-
).193

و تقيارن ،برای درك بهتر ميا از آسيييیيب

آنچيه در اینجيا بيا عنوان "اسيييتيدالل

مرگ اسيت .این اسيتداللها تالش میکنند

اپيیيکيوری" نييام ميیبيریيم ،هيمييان "درمييان

تا شيکنندگی زندگی را بسایریم و زیسيتن با

اپیکوری" است.

آن و در محيدودۀ آن را بیياموزیم .توصيييیيۀ

ترن از مرگ بيا لياتهيایی کيه در

اپیکوریان این اسيييت که با عقالنیت درك

درون زندگی اسيت ،تداخل ایجاد میکند.

کنیم کيه نیسيييتی ترن نيدارد و در نتیجيه

تا اینجا ادعا کردیم که اپیکور معتقد اسيت

میتوان بيا فنياپيایری کنيار آميد و بيا این

ميا بيایيد این ترن را از بین ببریم تيا فيانی

درك ،زندگی را ادامه داد.

بودن زندگی را لاتبخش کنیم .این ترن

دعوت اپیکور به استداللورزی ،عمالً
دعوت به آسودگی روانی یا همان
لذت ایستا است.

بيا زنيدگی از ابتيدا تيا انتهيا هسيييت و بيه هميۀ

.4-4درمان اپیکوری:

لاتها آسيیب میزند و یکی از دالیلی که
افراد از هیچ کنشيييی رضيييایتی ندارند ،این
اسيييت که آن کنش ،عطش آنی برای ،لبه
بر فنيياپييایری را فرو نمیکيياهييد .همچنین

اپیکور مینویسييد« :شييناخت درسييت اینکه

افرادی کيه از نفرتِ مرگ بيه سيييوی نفرتِ

مرگ برای ميا هیچ اسييييت ،فنياپيایری را

از زیسيييتن میرونيد ،فراموش میکننيد کيه

ليياتبخش میکنييد .بييدون اینکييه زمييان

ریش يۀ خودکشييی ،ترن از مرگ اسييت نه

نامحدودی به زیسيتن افزوده شيود؛ صيرفاً با

نفرت از زندگی .بهطور خالصيه ،این ترن

حيياف اشيييتیيياق جيياودانگی .اسيييتييدالل

هييييمييييۀ زنييييدگييييی را سييييييمّی

اپیکوری بر این اسيييت که باورهای ،لط و

ميیکينييد).(Nossbaum,1994: 197

تميایالتی کيه ا،ليب بيه آنهيا وابسيييتيهانيد را

بييهعيينييوان ميي ييال ،حييرص و طييمييع در

حياف کنيد .اپیکورهيا بيه دنبيال حياف هر یيا

ميالانيدوزی ،دقیقياً بر این صيييحيه میگياارد

همۀ باورهایی که مردم ممکن اسيت داشيته

که فرد فکر میکند با فقر ،مرگ به سييوی

باشييند ،نمیروند؛ بلکه بر باورهایی تمرکز

او میآید و یا با تالش برای شييهرت ،عمالً

میکننيد کيه ميانع ليات بردن از زنيدگی

فرد بيه دنبيال جياودانگی اسيييت .این امیيال،
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باع« ایجاد بسیاری از رذایل فردی ازجمله

میکننيد و بر این بياورنيد کيه ،یياب درد و

خیانت ،جدا شيدن از خانواده و حسيادت به

آسييیب ،به خودیخود پیشيياپیش یک نوع

دیگران میشود.

ليات بزرگ اسيييت .لياتهيای پویيا حياوی

اینکيه ميا بتوانیم طبق نظر اپیکوریهيا

دردنيد؛ چون پيایياننياپيایرنيد .اپیکوریيان بيه ميا

بر این عييدم آگيياهی از ترن ،لبييه کنیم،

میآموزند که سيرچشمۀ درد و رنج و ترن

کيافی نیسيييت؛ بيه این معنيا کيه فرا کنیيد

اسيت .راه ،لبه بر ترن و بهخصيوص ترن

شيخصيی در زندگی از ترن خود نسيبت به

از مرگ ،این نیسيييت کيه بيه دروغ بيه خود

مرگ آگاه باشييد .این آگاه بودن ،ترن او

بباورانیم که نخواهیم مرد یا خود را با خیال

را کياهش نمیدهيد و ترن از مرگ کيامالً

یيک زنيدگی جياودانيه تسيييلی دهیم .راه

از بین نرفتيه اسيييت و شيييایيد بياعي« عواقيب

اصيیل ،تفکر عقالنی در باب ترن از مرگ

ناگوار در زندگی انسيان بشود .این آگاهی،

است و یافتن لات ایستاست.

منجر بيه عيدم توانيایی ليات بردن از دیگر

،يایيت اصيييلی زنيدگی ،نیيل بيه ليات

لياایيا و در حياليت حياد ،بيهگونيهای نفرت از

ایسييتا اسييت .انسييان برای رسييیدن به درك

زندگی منجر میشود.

سيييعيادت باید بکوشيييد تا هميۀ رنجها را از

براهین اپیکوریيان در اینکيه ترن از

زندگی خود دور کند؛ بنابراین انسيان عاقل

مرگ ،یرِمنطقی اسييت ،بر این نکتۀ بسييیار

کسيی نیسيت که زندگی خود را سيراسير از

مهم تيأکیيد دارد کيه مرگ برای ميا آسيييیيب

لياتهيای پویيا انبياشيييتيه کنيد ،بلکيه کسيييب

دارد و ترن از این آسيييیب اسيييت که چه

لات ایستا ،ایت است.

آگياهيانيه و چيه نياآگياهيانيه عواقيب بسيييیياری

م يال خوبی کيه میتوان از زیسييييت

دارد .در حياليت آگياهيانيه ،بيهگونيهای نتوان

اپیکوری بیيان کرد ،این اسيييت کيه شيييميا

زیسـتن منجر میشيود .در حالت ناآگاهانه،

بهشييدت گرسيينه هسييتید و در مقابل شييما

جيایگزینهيای جياودانگی همچون قيدرت،

تعيدادی نيان و پنیر کيه تقریبياً بيهطور کياميل

شييييييهييييرت و پييييول را دنييييبييييال

همیشييه در دسييترن اسييت و همچنین یک

ميیکينيیيم(Nossbaum,1994: 202-

بریيان بوقلمون کيه بيهطور خياص امروز در

).203

اختیار شيماسيت .اپیکور میگوید همان نان

اپيیيکيوریييان ،بير ،يیيياب درد تييأکيیييد

و پنیرِ همیشيه در دسيترن ،گرسينگی شيما را
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برطرف میکنيد و ،یياب گرسييينگی فرعی

شيکل میگیرد محدودیتهای قائل شيویم،

لات اسيت که حتی با خوردن بوقلمون هم

اختیيارميان دسيييت خودميان خواهيد بود و به

افزایش نمییابد؛ چون در صيورتی که فردا

عوامل خارجی م الً دسييترسييی به بوقلمون

بوقلمون نبياشييييد و شيييميا امروز بوقلمون

کمتر وابسته میشویم.

خوردیيد ،دیگر عالوه بر درد گرسييينگی،

اپیکور ،تأکید به لاتباوری دارد؛ اما

دردِ آسيييی يبِ نيبيود بيوقيليميون هيم افيزوده

حداقل برداشيييتی از آن را مدّ نظر دارد که

میشود.

کيامالً معقول اسيييت و اتفياقياً برای انسيييان

اکنون ل ياّتگرایی م يدّ نظر اپیکور،
زیسيييتيی را بييه ارميغييان ميیآورد کييه بييا
ل ياّتبيياوریِ عيوامييانييه ميتيفيياوت اسييييت.

مدرن ،کاربردی است.
 .5-5فلسفهدرمانی انسان مدرن

لاتباوری عوامانه ،کامالً نامعقول اسيييت؛

رویکرد اپیکور ،مبنی بر تيأکیيد بر کياهش

چون همیشيه و در همهجا قادر نیسيت امیال

درد و توجيه بيه نیيازهيای فردی و طبیعی

و خواستههایمان را برآورده کند .این کافی

اسييييت .اپیکور بيا ارائيۀ درك معقولی از

نیسيت که آدم با رفتن به دنبال لاتها مدام

زیسيييتن ،تالش میکنيد تيا فلسيييفیيدن را از

بر خودش آسان بگیرد ،بلکه باید لاتهای

بحي«هيای نظری بيه عميل بکشيييانيد .آنچيه

فردی و طبیعی را بر لاتهای ،یرِضيروری

اپیکوریان تالش میکنند تا در زیست خود

و ،یرِطبیعی ترجیح بدهد و انتخابشيان کند.

عملی کننيد ،هميان چیزی اسييييت کيه در

اگر حواسيييمييان را جميع کنيیم کييه هم يۀ

مفهوم فیلسييوف نهفته اسييت .فیلسييوف نه

امیيالميان ضيييروری و طبیعی بياشييينيد ،دیگر

فقط دوسيييتدار دانش یا حکمت اسيييت،

گرفتار لاتباوری لجامگسيیخته نمیشيویم

بلکه فیلسييوف کسييی اسييت که دانش را به

کيه هميهچیز را فيدای ليات میکنيد .از آن

صحنۀ زیست خود تبدیل کند.

طرف ،دیگر خطر نمیکنیم و بيه امیيالی کيه

اگر فلسيييفييه همييانطور کييه بييهطور

ممکن اسييييت بيياخخره در یييک مرحلييه

آکادمیک در دانشييگاههای ،رب و شييرق

دسييييتيرننيياپييایير بيياشيييينييد ،پير و بييال

تيدریس میشيييود ،بحي« نظری و انتزاعی

نمیدهیم(کرل.)194-192 :1394 ،

اسيت ،در مقابل ،دعوت اپیکور به تأمل در

اگير بيرای اميیيياليی کييه در وجيودمييان

باب ترن از مرگ ،دعوت به زیسييت توأم
با تأمل و تعقل اسيييت .این همان چیزی که
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هيمييانطيور کييه راه و روش اپيیيکيور
میگوید ،فلسييفه یکی از ابزارهای ملمون

ممکن اسيت این سيؤال پیش بیاید که

و حقیقی برای زنيدگی اسيييت و یيک راه و

آیا همۀ انسانها فیلسوف هستند؟ و آیا همۀ

روش درمان اسيييت که خرد آدم را به کار

فيیيلسيييوفييان بييه چينيیين درکيی از زیسيييتين

میگیرد و بيه جنيگ ترنهيایميان ازجمليه

رسييیدهاند؟ در دنیایِ کنونی ،همۀ انسييانها

ميهيمتيریين تيرن ،یيعينيی تيرن از ميرگ

به دنبال برطرف کردن امیال خویش هسيتند

میرود .نيه فقط توانيایی انيدیشيييیيدن ،بلکيه

و اتّفاقاً تأمّل و تعقل در زیسيييت آنان جای

توانایی به کار بسييتن اندیشييهها و مفاهیم و

نيدارد .تيأميل در بياب مرگ ،یعنی پيایرفتن

نقّادی در زندگی فرد اسيت .فلسيفه در این

شکنندگی زندگی.

ميعينييا فيقيط راهيی بيرای جسيييتيجيوی یييک

اپیکور در گام اول ،انسييان را دعوت

زندگی خوب نیسييت ،بلکه مسييیری واقعی

میکند که از «ترن از مرگ» آگاه باشيد و

برای دسيييتیيابی بيه آنهيا هم هسيييت(کرل،

بعد با اسيييتداللهای خویش تالش میکند

.)214 :1394

تيا بيا عقالنیيت (کيه در ذات اسيييتيدالل نهفتيه

اپیکور ،خود را شيييفيابخش انسييييان

اسييت) درك کند که نیسييتی ،ترن ندارد.

معرفی میکند و نشييان میدهد که عاشييق

اپیکور از ميا میخواهيد کيه مسيييأليۀ چگونيه

انسيييان اسيييت و این را بيا درميان ِبياورهيایِ

زیسيييتن توأم بيا آگياه بودن و فنياپيایری را

متعصبانه و پو ِ افراد جزمگرا اجرا میکند.

نظری نييدانیم و آنرا برای دانسيييتن یييک

هميانطور کيه یيک پزشييييک درميانهيای

زندگی خوبِ عملی درك کنیم.

دارویی مختلف را بر روی بیمييار امتحييان

بييهکييارگیری تييأمييل و تعقييل و بهتر

میکنييد و از آن دارویی کييه بیمييار بييدان

بگوییم فلسيييفیيدن در زنيدگی آدمی ،لياّتی

پياسيييخ م بيت میدهيد ،بهترین بهره را برای

حقیقی و پاداشييی محسييون و عینی دارد؛

سييالمتی او میبرد؛ بنابراین اپیکور برای هر

اما این کار زمانی محقق میشيود که فلسيفه

انسانی استداللی را انتخاب میکند؛ چنانکه

را انتزاعی و آکيادمیيک تلقی نکنیم .بيایيد بيا

پزشيک برای هر بیمار ،تأثیرگاارترین دارو

تجربۀ زیسته به سراغ فلسفه برویم تا پرسش

را برمیگزیند.

برانگیزد و به تداوم زیست فلسفی وادارد.

البتيه این فقط مختص اپیکور نیسيييت
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بلکيه ذات فلسيييفيه ،درميان بیمياری انسيييان

اکنون بيه چکیيدۀ تالش اپیکور برای

اسييييت .خيودمييان را درمييان ميیکينيیيم تييا

نهراسيیدن از مرگ میرسيیم .آنچه اپیکور

توانمندتر شييویم .همانطور که به پزشييک

تالش میکنيد تيا از طریق اسيييتيداللدرميانی

مراجعيه میکنیم تيا در برابر بیمياری مقياوم

نشييان دهد ،این اسييت که بیشييتر داشييتن یا

شيييویم ،فلسيييفيه نیز بیمياریهيایی کيه از

کمتر داشيتن یک لات واقعی (ایسيتا) آنرا

بياورهيایِ ،لط تولیيد میشيييود را درميان

باارزشتر یا بهتر نمیکند؛ چون لات ایسيتا

میکنيد .هميانگونيه کيه هنر ،درميان جسيييم

نهيایيت کميال اسييييت و حيد نهيایی ،يایيت

در حيال رنج را بیدرد میکنيد ،فلسيييفيه نیز

زیست انسان است.

جيان انسيييان را از دردهيای شيييبیيه «ترن از

بسيیاری از گفتههای اپیکور بر این مسييأله

مرگ» خالص میکنيد .فلسيييفيه ،فعيالیتی

تيأکیيد دارنيد :زميانی کيه آرامش 1حياصيييل

اسيت که شيکوفاسيازی زندگی را بهواسيطۀ

میشييود ،فرد در باالترین نقطۀ زندگی اسييت.

استداللها تضمین میکند.

هیچچیز حتی طوالنی کردن يیا تکرار کردن آن

از منظر مارتا نوسييبام ،قیان فلسييفه و

نمیتوانيد بيه مجموع لياتهيایش بیفزایيد .اپیکور

پزشيکی ،یک اسيتعارۀ محض نیسيت ،بلکه

معتقد است طول زمانی لاتی را به لات زندگی

وسيیلۀ مهمی برای کشيف ،توجه و تصيدیق

شيادمانه نمیافزاید .در دیدگاه او اینگونه نیسيت

اسييييييت).(Nossbaum,1994: 14

که لات کمتری در بازۀ زمانی کوتاهی نسييبت

هنگيامی انسيييان میتوانيد این موضيييوع را

به لاتی دائمی ،احسييان شييود .او به این معتقد

درك کنيد کيه کيار یيک پزشييييک برای

نیسيييت کيه در زنيدگی نيامیرا لياتهيا بیشيييتر

درميانش را درك کنيد .بيازیيابی سيييالميت

میشوند) .(Furley,1986: 75-91همچنان

بهواسييطۀ پزشييک ،برابر اسييت با کار یک

کيه فیلودومون 2،جياابترین بحي« اپیکوری

فیلسيوف یا فلسيفیدن او .در این صيورت به

را درخصيييوص مرگ بیييان میکنييد ...« :زیرا

تييأمييل و تيعيقييلورزی در بيياب تيرن از

بيرخيی از ميرگ بييهعينيوان یييک شييي ّر دوری

آسيييیيبهيا و رنج ،بر ایيدۀ هنردرميانی جيان

میجوینيد ،بيه این امیيد کيه در زميان طوالنیتر

خویش مینگرد.

بتوانند خوشيیهای زیادی اندوخته کنند؛ اما این
1.ataraxia.

 Philodemus .2فیلسيييوف اپیکوری کيه ،ياليب
آموزههای اپیکوریان در آثار او معرفی شده است.

ب
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خوشيييیهيا بيدون تعقيل حتی در رؤیيا نیز قيابيل

جيامعيۀ دسيييتياوردخواه پیش میرود ،مرگ

حصييول نیسييتند .درسييت به همین دلیل دوران

دیگر مرگ خوب یا مدیریتشييده نیسيت،

جوانی توسط اک ر مردم ،دوران بدون شایستگی

بلکيه مرگ شيييرمآور اسيييت .مرگ دیگر

تصييور میشييود؛ زیرا آنها از طریق اسييتدالل

امری رام در دنیيای ميدرن نیسييييت ،بلکيه

خودشيييان گميان میکننيد زنيدگی طوالنیتر،بيا

وحشيی اسيت و بهطور فزایندهای انسيانی که

افزایش خوشيیها همراه اسيت؛ چرا که آنها در

در فيرآیينييد ميردن قيرار ميیگيیيرد ،عيالوه بير

توجیه و برداشيت خود ،خوبیها و خوشيیها را

ترن از مرگ ،ترن از بیاهمیت شيييدن و

با زمان میسينجند و این زمان برایشيان بهصيورت

بیارزش شدن را با خود دارد.

چیزی آشکار میشود که هیچگاه چیز باارزشی

 )2اپیکور ،بيهعنوان یيک فیلسيييوف

بيييرای آنهيييا کسيييييب نيييخيييواهيييد

باسيتان ،بیان میکند که مرگ برای ما هیچ

کرد»).(Philodemus.2009: 5

اسييييت و تالش میکنيد تيا بيا آگياه کردن

نتیجهگیری

انسان از این ترن ،او را از توهم جاودانگیِ

در این مقاله ،تالش کردیم تا نشان دهیم:

مبتنی بر قيدرت ،شيييهرت و ثروت خالص

 )1تييرن از مييرگ ،بييهعيينييوان

کند و سييسس به طریق اسييتداللدرمانی و با

بيزرگتيریين و هيولين ياكتيریين تيرن بيرای

از بین بردن دردهيا ،زنيدگی خوب را برای

انسييان اسييت .دالیلی را برای اینکه چرا از

او بيه ارمغيان آورد .این اسيييتيداللدرميانی از

مرگ میترسيیم ،برشيمردیم و نشيان دادیم

مينيظير اپيیيکيور ميیتيوانييد درمييان تيرنهييای

که در دنیای مدرن ،ترن از مرگ ،مشکلی

چهارگانۀ انسان باشد.

مضياعف به خود گرفته اسيت .بهخصيوص

 )3آنچيه در اینجيا بيایيد مورد ميداقيه قرار

بييا رشييييد علم و تکنولوژی ،بييهگونييهای

گیرد ،این اسيييت کيه اپیکور انسيييان را دعوت

طنزآمیز ترن ما از مرگ شدت یافته است.

میکنيد تا با اسييتيداللورزی ،رنجهای زندگی را

از یکسيييو تالش میکنیم با همۀ امکاناتی

درك کند .این اسييتداللورزی به انسييان کمک

که در دنیای پیشييامدرن نداشييتیم ،مرگ را

ت زیسييت خود
میکند تا لاتهای ایسييتا را نهای ِ

رام کنیم و از سيييوی دیگر در تنهایی و در

قرار دهيد .او ميدعی اسيييت ،فلسيييفيه همچون

ناتوانی فوت میکنیم.

پزشيييکی ،بياورهيای ،لط را درميان میکنيد و

در دنیيایی کيه اکنون بيه سيييميت یيک

همانطور که انسيانها در عصير مدرن به پزشيک
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برای حفظ سييالمتی مراجعه میکنند ،میتوانند با

 )5فیلسييوفان منتقد اپیکوریان و به تبع آنان،

قيدری تيأميل و تعقيل و یيا حتی گفتگو بيا یيک

انسييان عصيير مدرن ،مرگ را با مرده بودن یکی

فیلسييوف ،برای حفظ زندگی خوب یا در مسييیر

میگیرنيد و سيييسس فکر میکننيد کيه مرده بودن،

زندگی خوب گام بردارند.

امری زیيانبيار اسيييت و لياا از مرگ میترسيينيد.

لوکرتیون ،با بیان اینکه جانمایۀ اسييتدالل

همچنان که نیگل از این اسيتفادۀ مبهم واژۀ مرگ

اپيیيکيور دچييار کيجفيهيميی شييييده اسييييت ،بيه

توسيييط اپیکوربيه او نقيد جيدی وارد سييياخيت .بيا

استداللورزی و دعوت به تعقل اصرار میکند.

بازسيازی اسيتدالل اپیکور ،متاکر شيدیم که تمایز

 )4اسييتيدالل ورزیيدن را میتوان در عصيير

بین سه مفهوم مرگ ،مردن و مرده بودن ،بهشدت

ميدرنبيهکيار بسييت .عصييری کيه در آن زیسييت

میتواند اسيتدالل معمای زمان را در عصير حاضير

میکنیم ،تيأکیيد فراوان بر فرد و امنیيت فردی دارد.

جدیتر تلقی کند .عصارۀ تأمل اپیکوری در باب

باورهای ،لط ،ناشييی از ارزشهای رادیکالشييده

مرگ ،همین امر اسييتيداللورزی و زیسيييت بر

در عصير مدرن اسيت .زیادهخواهی در اموری که

اسيان آن اسيت؛ چیزی که در اثر حاضير به امری

بيهظياهر لياتبخش اسيييت ،وقتی بيهعنوان ارزش

نظری تبدیل شده است.

جایگزین میشيود و یا حتی کاهش یا کمبود یک
امر لاتبخش ،فرد را دچار بیارزشی میکند؛ در
این صورت باورهایی را برای انسان مدرن به ارمغان
میآورد کيه در نهيایيت برای او ترسيينياكتر از قبيل
میشود .اپیکور با استداللدرمانی نشان میدهد که
چنین امری را باید در تصيحیح باورهای فرد نهادینه
کرد تا بتواند طعم واقعی زیستن را درك کند.
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Tractatus Logico-Philosophicus. However, exegetical works on Tractatus
Logico-philosophicus have culminated in the impossibility of speaking about
a theory of the meaning of life from the view of Wittgenstein because all of
them, in one way or another, accepted the face value of the article 6.54 and 7,
that is, to leave meta-scientific propositions. Hence, the first part of the essay
delves into the analysis of this problem and suggests an interpretation of
Tractatus which resolves this issue. This is done by adopting a grammaticaltranscendental reading. After this, different possible Wittgensteinian answers
to the problem of life, Tractatus Logico-philosophicus, are offered and
scrutinized. Finally, the best answer is offered based on Wittgenstein's
Tractatus Logico-philosophicus for a theory of the meaning of life. He
believes the meaning of life requires a kind of eternity which does not last a
very long time but is neither timeless.
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در باب امکان استخراج یک ن:ریۀ معنای زندگی از دیدگاه ویتگنشتاین
متقدم (با تمرکز بر تراکتاتوس) و چیستی آن
مهرداد صفری آبکسری

1

تاریخ دریافت:

چکیـده :در این پژوهش در وهل يۀ اول در جسيييتجوی نظری يۀ معنييای زنييدگی در

1399/5/12

ویتگنشييتاین متقدم با تأکید بر رسييالۀ منطقی -فلسييفی هسييتیم .اما خوانشهایی که تا

تاریخ پذیرش:

کنون از رسيالۀ منطقی -فلسيفی بوده اسيت ،سيخن گفتن از گزارههای فلسيفی را میسير

1399/8/10

و ممکن نمیکند؛ چون همۀ آنها به شييکلی ظاهر فقرات  6.54و  7را پایرفتهاند که

واژگان کلیدی:

معنای ترك سيخن گفتن از گزارههای ،یر علمی اسيت .بنابراین ،سيخن گفتن از یک
نظریۀ معنای زندگی در ویتگنشيييتاین متقدم با مانعی بزرگ روبرو میشيييود .بههمین

تييراکييتيياتييون ،دلیل ،بخش ابتدایی این نوشيتار به بررسيی و حل این مشيکل و پیشينهاد خوانشيی برای
ویتگنشيتاین متقدم ،حل آن میپردازد .این کار با اقتبان خوانش گرامری -استعالیی میشود .در مرحلۀ

ميعينيای زنيدگيی ،بعد ،پاسيخهای ممکن ویتگشينتاین به مسيألۀ معنای زندگی را از رسيالۀ منطقی-فلسيفی
خيوانيش گيراميری -عرضيه میکنیم .در پایان ،بهترین پاسيخ ممکن ویتگنشيتاینی را به مسيألۀ معنای زندگی
اسي يتيعيالیيی ،بيی -متمرکز بر رسييياليۀ منطقی -فلسيييفی معرفی میکنیم .در آخر ،معلوم میشيييود کيه
زمانی ،مهمل .

ویتگنشيييتياین معنيای زنيدگی را در گِروی نوعی جياودانگی میدانيد کيه متضيييمن
بیزمانی است ،نه نوعی جاودانگی متضمن زمانی بس دراز.
DOI: 10.30470/phm.2020.129702.1825

Homepage: phm.znu.ac.ir
 .1فارغ التحصیل دوره دکتری پردیس فارابی دانشکاه تهران.Hz.alemi@gmail.com ،
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مقدمه

تمرکز بر رسيالۀ منطقی-فلسيفی به بررسيی

یيکيی از ميهيميتيریين چيياليشهييای فيکيری در

آثيار ویتگنشيييتياین متقيدم میپردازیم .نکتيۀ

دوران معاصير ،بهویژه از قرن بیسيتم به بعد،

جياليب توجيه این اسيييت کيه معنيای زنيدگی

مسييألۀ معناداری زندگی اسييت .به تعبیری،

ابتدا در سييينت فلسيييفۀ قارهای آ،از شيييده

اسيياس ياً باید دید آیا زندگی ارزش زیسييتن

اسيت(آزاده،)Young, 2003( ،)1390 ،

دارد یييا نييه؟ دالیييل تيياریخی -اجتميياعی

سييسس عالقهمندان به فلسييفۀ تحلیلی متوجه

متعيددی را برای تکوّن بیمعنيایی زنيدگی

این عرصيييه شيييدند .ویتگنشيييتاین در کنار

ذکر کردهاند:

فرگه و راسيل ،از آبای فلسيفۀ تحلیلی اسيت.

 .1حاکم شدن نگاه علمی و سسس قطع

فلسيييفيۀ تحلیلی 1معموالً در برابر فلسيييفيۀ

امید از آن برای به دست آوردن معرفتی

قيارهای  2قرار داده شيييده و بيا آن مقيایسيييه

قطعی ،یقینی و عینی از جهان.

میشيود .در مورد چیسيتی این دو فلسيفه و

 .2رشد فرهنگ سرمایهداری و گسترش
افسارگسیختۀ تکنولوژی.

مالكهييای تمییز آنهييا از هم ،سيييخنيان
بسيیاری گفته شيده که موضيوع بررسيی این

 .3نگاه متغیر و بازاری به پیشرفت که هر

نوشييته نیسييت .در این نوشييتار ،با تمرکز بر

ارزشی را موقتی و عارضی میکند.

رسيالۀ منطقی-فلسيفی نگاهی به آثار متقدم

، .4لبۀ آرمان خوشبختی و ،فلت از

ویتگنشيتاین میاندازیم تا ببینیم ویتگنشيتاین

ساحتهای متعالی حیات(بیات:1390 ،

در مورد معنای زندگی چگونه سيخن گفته

.)38-39

اسييييت ،و اینکيه آیيا میتوان نظریيهای در

مسيألۀ اصيلی این پژوهش از سينخ علل
تاریخی –اجتماعیای که در باال ذکر شييد
نیسيييت؛ بلکه از سييينخ نظریههای فلسيييفی
معنيای زنيدگی اسيييت .در همین راسيييتيا ،بيا
 .1برای اطالعات بیشتر در این زمینه ر.ك به :پایا،
علی ،فلسفۀ تحلیلی ،مسائل و چشم اندازها ،تهران
:طرح نو1382،
Dumet, Michael, The Origins of
analytic philosophy, 1994

مورد معنای زندگی از آن اسيتخراج کرد یا
نه ،و اگر آری ،چگونه؟
 .1خوانش استیالیی از رسالۀ منطقی-فلسفی
Glock, Hans Johan, What Is Analytic
Philosophy? Cambridge University
Press, 2008f
2. Critchley, Simon, A Companion to
Continental Philosophy
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ویتگنشيييتياین در مقيدميۀ رسيييياليۀ منطقی-

عقييل محض دارد؛ کييانييت در نقييد عقييل

فلسيييفی 1مهمترین نکيات این کتياب را بيه

ميحيض در جسيييتيجيوی شيييرو ميؤثير در

این صورت خالصه میکند:

شيييکلگیری شيييناخت ما نسيييبت به جهان

این کتاب بر آن است تا بر اندیشیدن مرزی نهد؛ یا
بهتر بگوییم ،نه بر اندیشیدن ،بل همانا بر بیان
اندیشهها مرز نهد زیرا برای اینکه بر اندیشیدن مرزی
نهیم میبایستی بتوانیم هر دو سوی این مرز را
بیاندیشیم؛ بنابراین ما بایستی بتوانیم چیزی را
بیاندیشیم که نمیتواند اندیشیده شود .درنتیجه ،این
مرز را تنها در زبان است که میتوان ترسیم کرد ،و
آنچه فراسوی این مرز قرار دارد بهسادگی مهمل
است(ویتگنشتاین.)۷ :13۷1 ،

با توجه به این سيييخنان ،میتوان چند
نکت يۀ مهم را اسيييتخراج کرد :اول اینکييه
ویتگنشيييتاین با بیان هدفش از نوشيييتن این
کتاب ،پروژۀ فکری-فلسييفی خود را تعیین
میکنيد؛ یعنی تعیین حيدود و مرزهيای کيار
فلسييفی او که شييامل ترسييیم مرز اندیشييه یا
ترسييیم مرز بیان اندیشييهها میشييود؛ چون
بیان اندیشيه توسيط زبان صيورت میگیرد؛
اصيالً زبان یعنی بیان اندیشيه ،بنابراین او در
تيراکيتيياتيون زبييان را هييدف گيرفيتييه و
میخواهيد مرز زبيان را روشييين کنيد .دوم،
تعبیر مرز نهيادن بر اندیشيييه و بیيان اندیشيييه
طنین پروژۀ فکری-فلسيفی کانت را در نقد

 .1از این بيه بعيد ،بيا عنوان تراکتياتون از آن یياد
میکنیم.

پيدیيداری بود .کلیيدواژههيایی م يل صيييور
پیشيييینی شيييهود ،مقوالت فيياهمييه و منِ
متيافیزیکی/اسيييتعالیی همگی در خيدميت
تبیین این شيييرو ،یرتجربیای بودنيد کيه
قوامبخش معرفييت مييا بييه جهييان پیرامونی
میشيوند .این عناصير همگی وصيف کلیت
و ضيييرورت دارنييد و در کنييار دادههييای
حسيی ،سييتون اصييلی معرفت ما را تشييکیل
ّ
میدهند .این مقوالت پیشييینیِ ضييروری و
کلی مرزهيای انيدیشيييۀ ميا را دربيارۀ جهيان
خارج تعیین میکنند؛ یعنی نشيييان میدهند
وُسيع اندیشيۀ ما تا چه پایه اسيت و ما اصيوالً
چييه چیزهييایی را میتوانیم بييدانیم و چييه
چیزهيا را اصيييوالً نمیتوانیم انتظيار داشيييتيه
بياشيييیم کيه بيدانیم و بيایيد چشيييم از آنهيا
بسوشييیم(دباغ .)150 :1394 ،با این توضييیح
میتوان ادعيا کرد ویتگنشيييتياین در واقع،
طرح کيانيت را یيک طرح نياتميام دیيده و بيا
طرح پیشينهادی خود میکوشيد این طرح را
اصييالح کند .یعنی پروژۀ معرفتشييناسييانۀ
کييانييت در نقييد عقييل محض بييه پروژهای
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داللتشيناسيانه در تراکتاتون تحویل برده

سيييکيوت .بييه سيييب يبِ هيميیين بيیاعيتينييایيی،

میشييود .پس شييرو پیشييینی و اسييتعالیی

گزارههيای بیياننياپيایر یيا نشيييياندادنی را

دخیييل در تکون معرفييت نیز بييه شيييرو

یيکسيييره مهميل و بیمعنيا تلقی کردنيد ،در

پیشيييینی و اسيييتعالیی دخیل در تکون معنا

صيورتی که ویتگنشيتاین ،خود این تلقی را

تحویيل برده میشيييود .در تراکتياتون بيه

نداشته است(گیلیس.)221-183 :1381 ،

تفصيييیيل از این شيييرو و نقش آنهيا در
تکون معنا سييخن به میان میآید .کلیدواژۀ

 .3خوانش درمانگرایانه

«اسيييتعالیی» که هماره با ترکیب «شيييرو

این خوانش2

اسيييتيعيالیيی» بييه کييار ميیرود بييه ميعينييای

اسيت و فیلسيوفانی نظیر جیمز کُنانت ،3کُرا

حيدگيااری و تعیین مرز چیزی اسييييت و

دایيامُنيد ،4و اسيييتنلی َکوِل 5از ميدافعيان آن

اینکيه چيه شيييرایطی بيایيد فراهم بياشيييد تيا

هسيتند .آنان معقتدند که تراکتاتون بیشيتر

معرفت یا معنا امکانپایر شود .این خوانش

از آن کيه در صيييدد درافکنيدن آموزههيایی

از تيراکيتيياتيون را خيوانيش اسييييتيعيالیيی

فلسيييفی برای برخی پرسيييشهای فلسيييفی

مینامند، .یر از این ،دو خوانش رئالیسيييتی

باشيد ،فعالیتی اسيت سيلبی در جهت زدودن

و خوانش درمانگرایانه هم وجود دارند.

کژتيابیهيای زبيان و رهزنیهيای آن و در

خوانشييی نوخاسييته و متأخر

نتیجه ،رسيیدن به نگاهی درسيت به پدیدهها

 .2خوانش رئالیستی

خوانش رئيالیسيييتی 1یيا هميان خوانش اهيالی

که دیگر به دنبال نظامسيازی فلسيفی نیسيت
بلکه درجسييتجوی رهایی یا درمان اسييت؛

حلقيۀ وین  ،فقراتی از تراکتاتون – فقرات

درميانی برای بیمياری متيافیزیيکانيدیشيييی.

 6 ،4و  7را از اسييان بیاهمیت تلقی کرده

اسييييتينيياد ایين افيراد ،فيقيرۀ ميياقيبييل آخير

و بيه سيييادگی آنهيا را کنيار میگياارنيد .اميا

تراکتاتون اسيت که ویتگنشيتاین در آن از

ایين فيقييرات دربيردارنييدۀ ميهييمييتييریين و

کنار گااشييتن نردبان فلسييفه و مهمل بودن

چالشييیترین آموزههای تراکتاتون اسييت:

گزارههييای فلسيييفی خود در تراکتيياتون

یعنی تفکیک گفتن و نشييان دادن و مس يألۀ

سيييخن میگویيد .آنيان برای حيل مسيييأليه

1. Realistic.
2. Therapeutic.

3. James Conant.
4. Cora Diamond.
5.Stanly Cavell.
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تنياقضنميای فقرۀ  6.54نياچيار بيه بیمعنيا

تجزیييهنيياپييایر و بنیييادیترین جزء جهييانِ

اعالمکردنِ تميامی گزارههيای تراکتياتون

تراکتاتون که سييلسييلۀ تجزیهها به او ختم

شييدهاند .این بهای گزافی اسييت برای حل

میشييود .از شييیء امرِ واقعهای مختلفی به

تنياقضنميایی کيه ادعيا میشيييود این فقره

وجود میآیيد و تمييامیييت این امورِ واقع،

دچارش است.

جييهييان تييراکييتيياتييون را شييييکييل مييی-

چيون عيمييدۀ مينييابيع ميوجيود پيیيراميون

دهند(ترکتاتون.)1 :

تراکتياتون مبتنی بر خوانش اسيييتعالیی از

جهان تراکتاتون خصيلتی کلگرایانه

آن اسييييت و ایين خيوانيش ميعيقيولتير و

نسييب و روابط میان اشييیا و امور
دارد و از َ

نزدیکتر به خوانش ویتگنشيييتاین اسيييت،

واقع تشيکیل شيده اسيت .به همین دلیل ،هر

فعالً برای پیش بردن بحيي« بنييا را بر این

چیزی در نسيييبيت و رابطيه بيا چیزی دیگر

خوانش میگااریم تا اینکه به ادعای اصلی

اسيييت و نمیتواند ذرهگرایانه 4باشيييد .باید

خود در این مقييالييه برسيييیم؛ ادعييایی کييه

بتوان از امکييان تحقق این امور در جهييان

مشييتمل بر نقدی جدی بر این تلقی اسييت

خيارج سيييخن گفيت .اگر جهيان ،تميامیيتِ

مبنی بر اینکيه خود این خوانش نیز چگونيه

امور واقع باشييد و خصييلت رابطهای داشييته

در فهم سيخنان ویتگنشيتاین دچار تشيویش

بياشييييد ،آنگياه روابطی م يل «پرواز کردن

شييده؛ به این ترتیب ،امکان سييخن گفتن از

پلنگ وحشيی»« ،حرکت قایق در رودخانه»

معناداری زندگی را مانع میشود.

و «نشيييسيييتن گنجشييييک روی درخيت»

یه بر وفق
 .4مرزهای زبان،جهان،اندیش
خوانش استیالیی

فراهای وجودشيناختی جهان تراکتاتون
در فقرات  1تيا  2.063عرضيييه میشيييونيد:
مفاهیمی م ل امر واقع ،1شيیء 2و وضيعیت

میبایسيت تحققپایر باشيند و بتوان ردپای
آنها را در عالم خارج سيراغ گرفت(دباغ،
.)156-154 :1394
امييکييان قييرار گييرفييتيين اشييييیيياء در
وضيعیتهای امور نیز ذاتیِ آن اشيیاسيت و
چنین نیسييت که قرار گرفتن یک شييیء در

امور .3شي يیء در ،ایت بسييياطت اسيييت و

یيک وضيييعیيت امور دلبخواهی و توافقی

1. Fact.
2. Thing.

3. State of Affairs.
4. Relational.
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بياشيييد(.)2.014 ،2.0124 ،2.0121 ،2.011

تغییرنياپيایر را مقيدم بر هميۀ اینهيا فرا

آن چیزی کيه بسيييتری را برای قرار گرفتن

نيکينيیيم نيميیتيوانيیيم از تيکيون ميعينييایيی کييه

اشييیا در وضييعیتهای امور گوناگون مهیا

ضيييروری و تغییرنياپيایر اسييييت سيييخن

میکنيد ،منطق اسيييت؛ چون ویتگنشيييتياین

بگوییم(همان.)158 :

معتقد اسيييت ،منطق داربسيييت و چارچوبی
اسيت که جهان را در بر گرفته اسيت« .یکی

 .1-4نظریۀ تصویری مینا در خوانش استیالیی

از حيکيمهييای ایين مينيطيق ایينسييييت کييه

هميانطورکيه ترکیيب اشيييیياء بيا یکيدیگر در

امکانیبودن یک شيييیء شييير ِ ضيييروری

قالب وضييعیت امور و امر واقع بنیادیترین

قرارگرفتن آن در یک وضيعیت امور اسيت.

واحد وجودشيناختی را میسيازد ،این تناظرِ
1

به عنوان م ال برای اینکه «واقعش يدن کتاب

همریختیِ صيييورتهييای منطقی زبييان و

روی میيز» تعيیُن یييابييد، ،یير از «کتيياب» و

جهيان اسييييت کيه بيه ميدد تصيييویرهيا در

«میز»« ،واقع شدن کتاب» و «واقع شدن میز»

تيراکيتيياتيون ظيياهير ميیشييييود .بييه بيياور

تعیُنهای وجودشييناختی مسييتقلی ندارند و

ویتگنشييتاین ،گزاره ماهیت تصييویری دارد

بدون آنها تعیُن شيييیء در یک وضيييعیت

و تصيييویر ماهیت گزارهای .مالك معنادار

امور ممکن نیست»(دباغ.)157 :1394 ،

بودن گزاره به تصویردار بودن آن و قابلیت

در نقييد عقييل محض ،امور پیشيييینی

مصييييور کيردن آن در فضييييای مينيطيقيی

مقيدم بر تجربيه ،موجيب تحقق معرفتنيد ،اميا

اسيييت(تراکتاتون،2.1512 ،2.16 ،2.161،

در تراکتياتون ،امور امکيانیِ ذاتیِ منطقی

.)2.11 ،2.131 ،2.14

این کيارکرد را ایفيا میکننيد .مفهوم جوهر

اگر یک گزارۀ درستساخت ،اصوالً

در تيراکيتيياتيون بير ميؤليفييههييا و ميقيومييات

ناظر به یک وضيعیت امور ممکن باشد ،این

ضيييروری پیشيييینی برای تحقق معنياداری

رابطۀ امکانیِ ذاتی ،قوامبخش چیزی اسيت

اشيياره دارد .اشييیاء فراوان در جهان وجود

که تصيييویر نامیده میشيييود و در فضيييای

دارند که با یکدیگر انواع نسيب و روابط را

منطقی بيه نميایش در میآیيد .برای م يال،

دارند؛ به این طریق اصييناف وضييعیتهای

گيزارۀ «چيهييار ليیيوان روی ميیيز قيرار دارد»

اموری پيدیيد میآیيد کيه اگر یيک جوهر

چون معطوف به یک وضيعیت امور ممکن

1. Isomorphism.
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در عالم خارج اسيت تصيویردار اسيت و در

تراکتياتون فياقيد تصيييویرنيد و بیمعنيا و در

نتیجيه معنيادار؛ چون میتوان وضيييعیتی را

نتیجه بیانناپایر؛ یعنی فقط میتوانند نشييان

تصيور کرد که در آن چهار لیوان روی میز

داده شوند اما نمیتوانند بیان شوند؛ به تعبیر

قرار داشيته باشيند اما گزارۀ «کمککردن به

ویتگنشيييتياین ،بيایيد بيه سيييکوت از آنهيا

کودك تهیدسيييت در سيييرمای زمسيييتان

گاشييت(تراکتاتون .)7 :از سييویی دیگر،

وظیفه اسيت» چنین خصوصیتی ندارد؛ یعنی

در تراکتاتون از انواع گزارههای فلسيفی،

معطوف بيه یيک وضيييعیيت امور ممکن در

نظیر سيوژۀ متافیزیکی ،علیت ،سيولیسسيیزم،1

عالم خارج نیسيت؛ چون نمیتوان وضيعیتی

تصيویرسيازی ،شيرو اسيتعالیی سيخنگفتنِ

را تصيييور کرد که در آن «کمک کردن به

معنادار و دیگر امور فلسيييفی سيييخن گفته

کودك» وظیفه اسيت؛ بنابراین ،قابل مصيور

شيده اسيت .اگر واقعاً سيخن گفتنِ معنادار،

شيدن در فضيای منطقی نبوده ،تصيویر ندارد

مسيتلزم قابلیتِ مصيور شيدن گزارههاسيت،

و بیمعناست(دباغ.)164 :1394 ،

ویتگنشيييتياین چگونيه بيه طور مکرر از این

طبق نظریۀ تصييویری معنا ،هرچه ناظر

گزارههای فاقد تصييویر اسييتفاده میکند .به

به وضييعیت امور ممکنی در جهان باشييد و

تيعيبيیير راسييييل در ميقييدم يۀ تيراکيتيياتيون،

قابل مصور شدن در فضایی منطقی ،معنادار

ویتگنشيتاین بسيیار چیزها در مورد چیزهایی

اسييييت .گزارههيای فلسيييفی کيه نياظر بيه

مييیگييویييد کييه نييمييیتييوانييد گييفييتييه

وضيعیت امور ممکنی در جهان نیسيتند و در

شيود(تراکتاتون .)7 :با این تناقض چه باید

نتیجه ،قابلیت مصور شدن در فضای منطقی

کرد؟ آیيا بيایيد گزارههيای فسيييلفی را م يل

را نيدارنيد ،نمیتواننيد معنيادار محسيييوب

اصيييحاب خوانش درمانگرایانه فرو نهاد و

شيييونيد .بنيابراین ،وفق خوانش اسيييتعالیی،

به زبان طبیعی بازگشيت و دسيت از فلسيفه و

گزارههای فلسيفی معنا ندارند .ویتگنشيتاین

فلسيفیدن بازشيسيت؟ یا باید چونان خوانش

در فيقيرۀ  6.54بيیميعينييایيی گيزارههييای

اصيحاب حلقۀ وین ،اسياسيا فقرات  6.54به

تراکتياتون را اعالم میکنيد .در اینجيا ميا بيا

بعد را ندید و نخواند و به این ترتیب ،اصيالً

تنياقضيييی بسيييیيار جيدی مواجهیم .از یيک

تناقضيی در پیش ندید؟ یا همچون اصيحاب

طيرف ،گيزارههييای فيلسيييفيی مينييدرج در

خوانش اصييحاب اسييتعالیی به این تناقض

1.Solipsism.

424

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

تن داد و کوشيييیيد تيا بيا حفظ محتوا ،فرم

اصيييالح بياقی بميانيد ،کيار بيه مرحليۀ ارائيۀ

گزارههای فلسيفی مندرج در تراکتاتون را

نظریهای در مورد معنای زندگی نمیرسد.

قربيانی کرد .هکر 1کيه از ميدافعيان بزرگ

مانع دوم به نگاه ویتگنشيتاین به مسيألۀ

این خوانش اسييييت ،بیمعنيایی گزارههيای

ارزش ارتبا دارد .ویتگنشيييتاین معناداری

فلسيييفی را میپيایرد و اضيييافيه میکنيد کيه

زندگی را به معنای ارزشييمند بودن زندگی

گزارههيای تراکتياتون مهميل هسيييتنيد نيه

مييييیدانييييد4

پوك و یياوه ،2کيه بيدون هیچ کيارکرد و

 )1965, pp. 3و معتقيد اسيييت معنيای

هيدایتی هسيييتنيد .او این گزارههيا را مهميلِ

جهيان نمیتوانيد در درون آن بياشيييد چون

روشييينگر 3مینياميد چون آنهيا هيدایتميان

هييرچييه در درون ایيين جييهييان قييرار دارد

میکنند به درك حقایقی کلی و ضييروری

تصيادفی و عرَضيی اسيت و ما وقتی به دنبال

که نمیتوانند گفته شييوند اما خودشييان را

معنای زندگی هسيتیم به دنبال چیزی هسيتیم

در گزارههای درسيتسياختِ تجربی نشيان

که به خودی خود ارزشيييمند بوده و ارزش

میدهند )(Hacker, 2000, p. 56

خود را در هميۀ حياالت داراسيييت .بيه بیيانی

(Wittgenstein, -12
5

 (Hacker, 2001, p. 14).روشييين

دیگر ،بيه دنبيال چیزی هسيييتیم کيه مطلق

اسييييت کييه ایين تيليقيی از تيراکيتيياتيون،

اسيييت(تراکتياتون )6.43 ،6.42 ،پس بيایيد

بيهخصيييوص بيا تمرکز بر مفياد فقرۀ 6.54

بیرون از جهيان بياشيييد(تراکتياتون.)6.41 ،

خييوانييش اسييييتييعييالیييی را بييه خييوانييش

ارزش در تراکتيياتون بييه معينييای ارزش

درميانگرایيانيه نزدیيک میکنيد .اگر این

مطلق اسييييت و بيه همین دلیيل ،در جهيان

خوانش از ویتگنشيييتيياین و تنيياقضنمييای

پیرامونی وجود ندارد و از واقعیتها و امور

مينييدرج در گيزارۀ  6.54بييدون حييک و

واقع تفکیيک میشيييود .تفکیيک ارزش و

1. Hacker .
2. Gibberish .
3.Illuminating Nonsense .
 .4در درنگفتاری در باب اخالق میگوید:

است دال بر اینست که آنجا که ویتگنشتاین از معنای

اخالق ،پژوهش پیرامون زندگی است یا آنچه به
زندگی ارزش زیستن میدهد» .برابر شمردن
«پژوهش پیرامون زندگی» با «آنچه به زندگی
ارزش زیستن میدهد» که با واژۀ «یا» نشان داده شده

زندگی سخن میگوید منظورش «ارزش» است ،نه
م الً «هدف زندگی» یا «نتیجه» یا «کارکرد».
5. Quoted from; Wiggins, David,
Wittgenstein on Ethics and the
Riddle of Life, Philosophy, Vol. 79,
No. 309 (Jul., 2004, pp. 363-391).

در باب امکان استخراج یک نظریۀ معنای زندگی از دیدگاه ویتگنشتاین متقدم و چیستی آن /مهرداد صفری آبکسری

425

واقييعييیييت کييه از زمييان هييیييوم یييکييی از

یدگی
یای زن
یل در مورد مین
یای محتم
یهه
 .5نظری

چيالشيييیترین مبياحي« فلسيييفيۀ اخالق بوده

در تراکتاتوس

اسيييت در اینجا مشييياهده میشيييود .از نظر

گميان میکنم بيا توضيييیحی کيه در مورد

ویتگنشيييتياین ،ارزشهای منفعيتگرایانهای
که در اخالق پیامدگرایانه مطرح میشييوند

تراکتياتون داده شييييد ،بتوان پياسيييخهيای
محتميل بيه پرسيييش از معنيای زنيدگی را

در جهيان پیرامونی وجود دارنيد ،پس نياظر

صيييورتبنيدی کرد .در اینجيا پياسيييخهيای

بيه وضيييعیيت امور ممکنی هسيييتنيد؛ بيه این

ممکن را صورتبندی کرده و بیان میکنیم

ترتیب ،تصيویردار بوده و معنادار هسيتند و
قيابيل بیيان .م يل وقتی کيه میکوشيييیم تيا بيا
برشمردن مزایای بستن کمربند ایمنی فردی
را قييانيع کينيیيم تييا کيميربينييد ایيمينيی را
بيبينييدد(ميياونيس .)121 :1379 ،امييا ارزش

کييه اول ،هير کييدام از آنهييا وفيق کييدام
خيوانيش از تيراکيتيياتيون صيييورتبينييدی
میشيييونييد؟ دوم ،وفق کييدامیييک از این
صييورتبندیها میتوان پاسييخی ایجابی به

پرسيييش از معنيای زنيدگی در تراکتياتون

مطلق کيه در اخالق کيانتی و تراکتياتوسيييی

داد .سييوم ،در کنار صييورتبندی هر کدام

مطرح میشييود ،به دلیل اینکه فاقد شييرو

از این پياسيييخهيا ،بیيان میکنیم کيه وفق

الزم معناداری اسيت بیمعناسيت؛ م ل وقتی
که به کسييی میگوییم« :شييما باید با پدر و

کدامیک از این خوانشها موانع اسييتخراج
نظریيۀ معنيای زنيدگی از تراکتياتون مرتفع

ميادرت بهتر رفتيار کنی» .در اینجيا معلوم

خواهد شد.

ارزش مطرح شييده در اینجا مطلق اسييت و

 .1-5سکوت خنثی در پاسخ به مینای زندگی؛

نیسيييت چگونيه بيایيد فرد را قيانع کرد ،چون
بیتصييویر ،برخالف اولی که نسييبی بود و

پاسخناپذیری پرسش از مینای زندگی

تصييویردار .این ارزشها فقط خودشييان را

بيه گواهی فقرۀ  7تراکتياتون ،از آنچيه

نشيييان میدهنيد(همان .)122 :اگر منظور از

نمیتوان دربيارهاش سيييخن گفيت ،بيایيد بيه

معنيای زنيدگی در نظر ویتگنشيييتياین همین

سيييکوت گياشيييت .این برداشيييت ادعيای

ارزش مطلق باشييد ،آنگاه همین دشييواری

تنيياقض در فقرۀ  6.45تراکتيياتون را بييه

اخيالقيی بير بيحيي« ميعينييای زنييدگيی نيیيز

معنيایی تحيتاللفظی تلقی کرده اسييييت و

سایهگستر خواهد شد.

چون به موجب آن ،گزارههای فلسيفی قبل
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از فقرۀ  6.45مهميل محسيييوب میشيييونيد،

تيراکيتيياتيون پييایيرفيتييه شييييود ،خيوانيش

بنابراین اصييوالً نمیتوانند سييخن معناداری

اسييتعالیی ،میل شييدیدی به سييمت خوانش

در مورد معنيای زنيدگی بگوینيد .قوت این

درمييانگرایييانييه خواهييد کرد و مرز دقیق

پاسيخ زمانی افزودهتر میشيود که اظهارات

خوانش اسييتعالیی و خوانش درمانگرایانه

ویتگنشيتاین در فقرات 6.41 ،6.421 ،6.43

روشييين نخواهيد بود .در حيالی کيه خوانش

ناظر بر مطلق بودن ارزش و خارج از جهيان

اسيتعالیی در صيدد تعیین شيرو اسيتعالیی

بودن آن را در نظر بگیریم .در این نگيياه،

معنياداری اسيييت و خوانش درميانگرایيانيۀ

معنيای زنيدگی از جمليۀ امور بیياننياپيایر

گزارههيای مياقبيل فقرۀ  6.45را از اسيييان،

اسييييت کيه درمورد آنهيا نمیتوان ،نفیياً و

گزارههایی با محتوای فلسيفی نمیداند بلکه

اثباتاً ،سيخن معناداری گفت چون از اسيان

فقط در عِداد مقيدميهای برای بیيان آموزۀ

شيييرو اسيييتعالیی الزم برای معناداری را

مندرج در فقرۀ  6.45میداند .هکر تصيریح

نيدارنيد .خن ی بودن این سيييکوت بيه این

میکند« :وفق تراکتاتون ،فلسفۀ آینده باید

معنياسيييت کيه از این سيييکوت ،نيه میتوان

صييرفاً تحلیلی و درمانگریانه باشييد» چیزی

اسيتفادههای ایجابی برای بیان امور ارزشيی

اسيييت که از متيافیزیک اجتنياب میکنيد .به

کرد و نه اسيتفادههای سيلبی برای رد و نفی

این ترتیب ،به تعبیر هکر« ،تراکتاتون آواز

اميور ارزشيييی نيظيیير اخيالق ،دیين ،ميعينييای

قوی متيافیزیيک اسييييت»(Hacker, -27

زندگی و اموری از این دست(دباغ:1393 ،

 .)1989, pp.26این اشييکال و تناقضييی

 .)35این پاسيخ تناقضنمای مندرج در فقرۀ

در خوانش اسييتعالیی اسييت که اصييحاب

 6.54را بيدون اصيييالح در نظر گرفتيه و بيا

خوانش اسيييتعالیی بيایيد چيارهای برایش

مفروا دانسيييتن صيييدق تحتاللفظی این

تيدارك ببیننيد .وگرنيه بيا دو مشيييکيل جيدی

گزاره ،رأی بيه چنین چیزی داده اسييييت؛

روبيهروخواهنيد بود :اول ،خوانش آنيان از

بنابراین ،همنواسيت با خوانش اسيتعالیی از

تراکتياتون فرقی بيا خوانش درميانگرایيانيه

تراکتاتون .با این پاسييخ نمیتوان نظریهای

نخواهد داشيت .در این صيورت ،چرا اصيالً

ایييجييابييی در مييورد مييعيينييای زنييدگييی از

خوانش آنيان از تراکتياتون را باید پایرفت

تراکتاتون اسيتخراج کرد .اگر واقعاً مهمل

وقتی مينالً در خوانش درميانگرایيانيه ذوب

بيودن گيزارههييای فيلسييييفيی مينييدرج در

میشيود .نکتۀ دوم ،این برداشيت از فقرات
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 6.45و  7و بيالتبع از کيل تراکتياتون کيه

که از این اصيل میگیرد با آن تفاوت دارد.

اولین پياسيييخ محتملی کيه در اینجيا آورده

این پياسيييخ ،درسيييت همياننيد پياسيييخ اول

شييد از محصييوالت آنهاسييت ،خودشييکن

میگوید :امور ارزشييی نظیر معنای زندگی

اسيييت؛ بيه این معنيا کيه آنيان در ابتيدا پروژۀ

کيه فياقيد تصيييویرنيد و خيارج از جهيان،

فيلسيييفيی تيراکيتيياتيون را تيعيیيیين شيييرو

بیييانشييييدنی نیسيييتنييد امييا نتیجييهای کييه

اسيييتعالیی معنياداری اعالم میکردنيد؛ این

ویتگنشيييتاین از این اسيييتدالل میگیرد آن

کياری اسييييت کيه بيا آموزههيای محتوایی

اسييت که مس يألهای با عنوان معنای زندگی

فلسيييفی ارتبيا مییيابنيد؛ هميانگونيه کيه

وجود ندارد چون وقتی نتوان پاسيييخ را در

مفاهیمی م ل سيوژۀ متافیزیکی ،سيولیسسيیزم،

قييالييب کيليمييات آورد ،پيرسييييش را هيم

علیيت ،اسيييتقرا ،امور واقع ،وضيييعیيتهيای

نمیتوان؛ و اگر پرسيشيی از بن ،طرحشيدنی

امور ممکن و بسيیاری از این دسيت مفاهیم

بييياشيييييد ميييیتيييوان بيييدان پييياسيييييخ

در تراکتاتون عرضيييه شيييدهاند .حال اگر

گفيت(تراکتياتون .) 6.5،بنيابراین ،همین

گزارههای فلسيفی به طور کل مهمل باشيند

که نمیتوان پاسيخ این پرسيش را بیان کرد

و فلسييفۀ آینده باید از آنها اجتناب ورزد،

نشييان آن اسييت که پرسييش نیز نمیتواند

پس اصيل ادعای آنها نقض میشيود .آنان

تحقق پیدا کند؛ پس مسييألهای به نام معنای

دو کيار میتواننيد انجيام دهنيد :یيا فقرات

زنيدگی اصيييالً وجود نيدارد کيه بخواهيد

 6.45و  7را تحيتاللفظی و درميانگرایيانيه

پياسيييخی بيدان داده شيييود .او آشيييکيارا

برداشيييت کرده ،در خوانش درميانگرایيانيه

نمیگویيد کيه پرسيييش از معنيای زنيدگی

ذوب شيييونيد یيا این دو فقره را بيهگونيهای

بیمعناسيت بلکه دارد میگوید پاسيخ دادن

دیگر خوانيده و از برداشيييت تحيتاللفظی

آن در قياليب کلميات ،یرممکن اسيييت پس

اجتنيياب کننييد و بييه این ترتیييب ،محتوای

پرسيييش نمیتوانيد تحقق بیيابيد .بنيابراین،

فلسيييفی گزارههيای تراکتياتون را حفظ

همييانطورکييه نمیتوان پيياسيييخی بييه این

کنند.

پرسييش گفت ،در آن شييک هم نمیتوان

 .2-5انحالل مسألۀ مینای زندگی

کرد .نتیجه اینکه پرسيش و پاسيخ به مسيألۀ

پاسخ دوم در بدنۀ استدالل و اصل پاسخ ،با

زندگی فهمناپایر اسييت(Yuval, -135

پاسييخ اول مشييترك اسييت ،اما در نتیجهای

 .)2006, pp.134این پياسيييخ هم هیچ

428

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

اصييالحی بر فقرات  6.54و  7اعمال نکرده

اموری م يل وجود خيدا و بقيای نفس ،عقيل

و آنهيا را بيهصيييورت تحيتاللفظی و در

نظری هم ادليۀ حيامیيان وجود خيدا را تيأییيد

معنييای ظيياهری میپييایرد؛ بنييابراین ،وفق

میکنيد و هم ادليۀ نياقضيييان وجود خيدا را.

خوانش اسييتعالیی سييخن میگوید .با این

بييههيميیين مينيوال ،ویيتيگينشيييتييایين ميیگيویييد

دیدگاه ،هیچ پاسيييخ ایجابی به پرسيييش از

هیچیک از دو طرفِ این ماجرا را نمیتوان

معنای زندگی میسيير نیسييت .این پاسييخ تا

بیان کرد .ضمن اینکه ،او نیز همانند کانت،

اینجا با پاسييخ اولی مشييترك اسييت ،اما در

این دسييت مسييائل را به عقل عملی ارجاع

اداميه از آن فراتر رفتيه و میگویيد از پيایيه،

میدهيد .بيههمین دلیيل میگویيد« :راهحيل

پرسيش نیز میسير نیسيت و اسياسياً نمیتوان و

مس يألۀ معنای زندگی را در محو شييدن این

معقول نیسيت که چنین چیزهایی را پرسيید.

مسيييأله میتوان دید»(تراکتاتون)6.521 ،؛

بيدین ترتیيب ،مسيييأليۀ معنيای زنيدگی منحيل

یعنی معنيای زنيدگی را نمیتوان در حیطيۀ

میشود.

نظر و عقيل نظری یيافيت بلکيه بيایيد در حیطيۀ

به نظر میرسيد منظور ویتگنشيتاین از

عملی و تجربيۀ زیسيييتيه دریيافيت .در واقع،

پرسيشناپایری معنای زندگی ،عدم امکان

ميعينييای زنييدگيی در گيرو نيوعيی ميهييارت

1

پاسييخپایری و به تبع آن ،پرسييشناپایری

کسييب چنین دانشييی در زندگی روزمره و

در سياحت نظری باشيد ،نه پاسيخناپایری و

تجربيۀ زیسيييتيه اسيييت .بيه بیيانی دیگر ،حيل

پرسيييشنيياپييایری ب يهطور کلی .شييييایييد

مسيي يأليۀ معنيای زنيدگی در گرو دریيافتن

ویتگنشييتاین دارد در اینجا به چیزی اشيياره

شيييکلی از زنيدگی اسيييت کيه در آن معنيا

میکند که کانت با تفکیک عقل محض از

هسييييت و پرسيييشهييایی نظیر بیمعنييایی

عقل عملی میکوشيييید به آن اشييياره کند؛

زنييدگييی اصييييالً در آن پييیييش نييمييی-

یعنی اینکه ،عقل نظری در پاسيييخ گفتن به

آینيد).)Thompson, 1997, p. 109

برخی از پرسيييشهيا درميانيده میشيييود و

ویتگنشتاین میگوید ،به همین دلیل کسانی

نمیتوانيد بيه طور قطعی ،تکلیف مياجرا را

که پس از شکی طوالنی در معنای زندگی،

روشييين کنيد .هميانطورکيه کيانيت در مورد

معنيای زنيدگی برایشيييان آشيييکيار شيييده،

مغييالطييات متييافیزیکی میگفييت :در مورد

نمیتواننييد این معنييا را برای دیگران بیييان

1. Knowing how to do something.
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کنند و چیستی آن معنا را برای آنان روشن

بر دو نکتيۀ مهم اسيييتوار اسيييت :نکتيۀ اول

کننييد(تراکتيياتون .)6.521 ،او در فقرهای

اینکيه ميا در تراکتياتون انواع مختلفی از

دیگر توضيييیح میدهيد ،حتی زميانی کيه

بیمعنيایی 1میبینیم .بيه تعبیر ویتگنشيييتياین،

تمامی پرسيشهای علمی پاسيخهای درخور

مهيمييل برای مقيياصييييد مخيتيلفی بييه کييار

بیيابنيد ،بياز هم مسييييائيل مربو بيه معنيای

مييیرود( Wittgenstein, 1979, p.

زنييدگييی دسييييتنيياخييورده بيياقييی مييی-

 .)64تراکتياتون شيييکيلهيای مختلفی از

مييانينييد(تيراکيتيياتيون )6.521 ،چيراکييه ایين

بیمعنایی را توصیف میکند:

مسيائل از سينخ امور علمی و فکری نیسيتند.

 .1بیمعنيا بيه این معنيا کيه مرزهيای معنيا را

در آن زميان میفهمیم کيه راهحيل مسيييأليۀ

نقض کرده یيا از آن تخطی میکنيد؛

زنيدگی در تغییر رهیيافتميان بيه این مسيييأليه

ميل اینکيه بگوییم «قرمز سيييبيکتر از

است.

صورتی است».

 .3-5مهمل چونان گرامر و مینای زندگی
در جاودانگی

راه سيوم کار خود را با تفسيیر فقرات 6.54
و  7آ،ياز میکنيد .گفتیم کيه برداشييييت
اصييحاب خوانش اسييتعالیی از این فقرات،
عيياقيبييت بييا خيوانيش درمييانگيرایييانييه از
تراکتاتون همسييان میشييود .این همسييانی
بهای گزافی اسييت که کل تراکتاتون باید
برای حيل تنياقضنميا بسردازد .در صيييورتی
کيه میتوان بيا بيهدسييييتدادن تفسيييیری
متفياوت ،این تنياقضنميا را حيل و نظریيهای
ایييجييابييی در مييورد مييعيينييای زنييدگييی از
تراکتاتون استخراج کرد .این تفسیر جدید
1. Lacking Sense.

 .2چیزی که آشيييکارا فاقد معناسيييت یا
معنييا را نييادیييده میگیرد یييا اصيييالً
هیچوقت معنادار نگشيييته اسيييت .این
نوع بیمعنایی از آن سيينخ اسييت که
میتوان بیشيک و شيبهه آن را یاوه و
پو خواند .م ل

واژۀ اَب سُرا2

 .3بیمعنيایی ناشيييی از بیان مرزهای معنا
یا بیان شييرو معنا یا روشهای معنا؛
مي ييل ایينيکييه بيگيویيیيم «قيرميز تيیيرهتير از
صيييورتی اسيييت و نیز همياننيد تميامی
قيييواعيييد گيييراميييری»(Moyal-
.)Sharrock, 2007, p. 158
اصيييحاب خوانش اسيييتعالیی به طور
عموم ،بیمعنياییِ منيدرج در فقرۀ  6.54را به
2. Ab sur ah.
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معنيای اولی اخيا کردهانيد؛ یعنی بيه معنيای

گرامری را بیيان میکننيد معنيا نيدارنيد؛ چون

تخطی از مرزهای معناداری .بههمین سيبب،

هیچ نقیض معنياداری نيدارنيد .مور در جيایی

دچيار تنياقض مخربی شييييدنيد کيه هرگز

بييه پييایييداری ایيين آمييوزه در انييدیشييييۀ

نتوانسيييتنيد از آن رهيایی یيابنيد .اميا برای

ویتگنشيتاین اذعان میکند« :ویتگنشيتاین به

ویتگنشيييتاین قضيييیه چنین صيييورتی ندارد

یقین باور داشت که «آبی یک رنگ است»

چون مهمل گاهی به شيکلی نامخرب ظاهر

یک «گزارۀ ضيروری» است؛ به این معنا که

میشييود .برای او« ،قرمز یک رنگ اسييت»

نمیتوانیم نادرسيتی آن را تصيور کنیم پس

به همان اندازه مهمل اسيييت که «قرمز یک

معنيایی نيدارد Wittgenstein, 1997,

رنيگ نیسييييت» .دومی بيه این دلیيل مهميل

) .)p. 109ب يهطيور کيليی ،ویيتيگينشيييتييایين

اسييييت کيه یيک قياعيدۀ گرامری را نقض

گزارههيای بیيانگر گزارههيای ضيييروری و

میکنيد ،اولی به این دلیل مهمل اسيييت که

قواعيد گرامری را مهميل قلميداد میکنيد

یييک قيياعييدۀ گرامری را اظهييار میکنييد.

( .)ibid, 65بنابراین مهمل در نزد او فقط

اشيکال کار مدافعان خوانش اسيتعالیی این

آن چیزی نیسيييت کيه معنيا را نقض میکنيد

اسيييت کيه بيه جيای اینکيه هر دو گزاره را

بلکه چیزی اسييت که به طور ضييمنی آن را

ميهيمييل اعيالم کينينييد ،از یيکيی از آن دو

تعریف و مرزش را تعیین و ایضياح میکند.

جييانييبداری میکننييد .برای م ييال ،گزارۀ

بيا این تعریف ،تميام گزارههيای ریياضيييی،

«سييفید روشيينتر از سييیاه اسييت» را یک

منطق قیاسييی و برخی گزارههای مربو به

گزارۀ بيه لحياظ گرامری درسييييت قلميداد

رنگها نیز مهمل هستند .پس مهمل مندرج

میکنند ،اما نقیضيييش را نادرسيييت! به این

در فيقيرۀ  6.54را ميیتيوان هيميیين ميعينييا از

ترتیب ،از انصياف و عدالت دور میشيوند.

مهميل اعالم کرد؛ یعنی بیيان مرزهيای معنيا.

اما ویتگنشييتاین نقیض یک گزارۀ مهمل را

از طرف دیگر ،برخی گزارههای بیمعنا در

هيييم ميييهيييميييل ميييحسيييييوب ميييی-

تراکتيياتون وجود دارنييد کييه کييارکردی

کرد Wittgenstein, 1985, p. 2. 7.

صيييوری دارنيد ،م يل گزارههيای منطق کيه

).)1927

همانگویانه هسيتند و چیزی در مورد جهان

ویتگنشيييتاین همیشيييه تأکید میکرد،

نمیگویند اما بخشيی از نمادپردازی هسيتند

گزارههيایی کيه ضيييرورتهيای مفهومی یيا

و با نشييان دادن صييورت منطقیِ ذاتیِ زبان
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عيادی ،داربسييييت جهيان را نشييييان می-

همنواسيت با آنچه ویتگنشيتاین در فقرات

دهيينييد(تييراکييتيياتييون،4.4611 ،6.124 ،

 4.112و  4.114در مورد وظيایف فلسيييفيه

 .)4.461گزارههای دیگری نیز وجود دارند

اظهار میکند:

کيه کيارکردهيای متفياوت صيييوری ایفيا

-هيدف فلسيييفيه عبيارت اسيييت از ایضييياح

میکننيد .برخی از آنهيا کياربرد درسييييت

منطقی اندیشهها.

واژههيا و کلميات را نشيييان میدهنيد ،برخی

-ماهیت اثر فلسييفی متشييکل از ایضيياحات

دیگر شيييرو معنياداری گزارههيا را اظهيار

است.

میکننيد ،برخی هم ایضييياح مفهومی انجيام

-نتیجۀ فلسييفه ،نه «گزارههای فلسييفی» بلکه

میدهنييد( Moyal-Sharrock, 2007

روشن شدن گزارههاست.

 .)p. 163صيييييوریبييودن گييزارههييای

-بدون فلسيييفه ،اندیشيييهها گویی مهآلود و

تيراکيتيياتيون ارتيبيياطيی ميورد اعيتيميياد پيیييدا

نامتمایزند.

میکند با مفهوم ارائۀ «بازنمودی روشييين»1

-وظیفۀ فلسفی عبارت است از روشنسازی

از موضييوع فلسييفی؛ یعنی روشيينگری یا

و مشيييييخييصکييردن مييرزهييای دقييیييق

ایضييياحی مفهومی کيه بيه ميا دیيد روشييينی

اندیشه(.)4.112

میدهيد نسيييبيت بيه اینکيه واژههيا چگونيه بيه

مييدافيعييان خيوانيش اسيييتيعيالیيی ،ایين

کيار میرونيد .درحقیقيت ،پروژۀ فلسيييفی

فيقيرات را بييه نيفيع خيوانيش خيود نييادیييده

ویيتيگينشيييتييایين در تيراکيتيياتيون بييا هيميیين

میگیرن يد چون م ييل ایضيييياحيياتدیييدنِ

بيازنمودهيای روشييين عملی اسييييت .این

گزارههيای تراکتياتون بيا برداشيييت آنيان از

بازنمودها ،کارکردی صوری همانند گرامر

مهملبودن گزارههای تراکتاتون درسيييت

دارند که مرزهای اندیشييه و سييخن معنادار

در نمیآیيد .بيههمین دلیيل آنهيا را در نظر

را نشان میدهند ،بیآنکه به معنای تکنیکی

نمیگیرنيد ،اميا وفق این خوانش جيدیيد ،کيه

کلمه بتوانند بیان شيوند .این برداشيت از این

خيوانيش گيراميری-اسيييتيعيالیيی نييام دارد،2

فيقيرات و پيروژۀ فيلسييييفيی تيراکيتيياتيون
1. Perspicuous Representation.
 .2عنوان گرامری-استعالیی از این جهت پیشنهاد

بیند که درصدد بهدستدادن شرو استعالیی الزم

شده است که از طرفی ،این رهیافت به تراکتاتون-

برای معناداری است ،اما از طرف دیگر ،برداشت آنها

پژوهی ،خوانش استعالیی از تراکتاتون را در بادی

نظر بر صواب میبیند؛ یعنی تراکتاتون را چنان می-
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گزارههيای تراکتياتون فقط بيه این دلیيل

بیيانپيایر میدانيد ( )6.53معلوم میکنيد کيه

مهميل هسيييتنيد کيه کياربردی در زبيان عيادی

میيان بیيانپيایری 2و دوسيييویيه یيا دوقطبی-

نداشيته و فقط در خدمت ایضياح ،ترسيیم و

بودن 3ارتباطی تنگاتنگ برقرار اسيت و ما

شيرح درسيت کاربرد زبانند .به این ترتیب،

فقط میتوانیم آن چیزی را بیيان کنیم کيه

اینکه «فلسيفه نمیتواند چیزهایی را بگوید»

دارای خياصيييیيت دوقطبی اسيييت ،اميا هیچ

و اینکيه «چیزهيایی را کيه نمیتوانيد بگویيد

گزارۀ ضيييروری ،یعنی هر چیزی کيه نتوان

فقط نشيييان میدهد» ،به دلیل مهملبودن یا

نقضش کرد (م ل قواعد گرامر یا ریاضیات

متنياقض بودن گزارههيای خودش نیسييييت

و منطق قیياسيييی)  ،نمیتوانيد حياميل گفتن

چون وفق نظریيۀ تصيييویری معنيا «گفتن»

1

باشد.

کاری است که ما در مورد گزارههای علوم

میشيييود گفيت آنگياه کيه از «گفتن»

تجربی انجام میدهیم ( .)6.53ویتگنشييتاین

سييخن میگوییم ،منظورمان اموری اسييت

در تراکتياتون از «گفتن» بيه معنيایی ویژه و

کيه میشيييود بيا مفياهیم محصيييلی کيه در

تيکينيیيکيی سيييخين ميیگيویييد کييه وفيق آن

دسيييترن ماسيييت ،تبیینی مفهومی از آنها

گزارههای فلسيفی نمیتوانند گفته شيوند اما

ارائيه کنیم؛ درسييييت هميان کياری کيه در

این بييه آن معنييا نیسييييت کييه نمیتوان از

تراکتياتون بيا اسيييتفياده از مفروضييييات

گزارههيای فلسيييفی ،دسيييتکم بيهمعنيایی

انيتيوليوژیييک بيرای تيبيیيیين اميور واقيع انيجييام

،یرتکنیکی ،سييخن گفت .بهعبارتی دیگر،

میشيييود امييا قواعييد گرامری یييا مف ياهیم

اینکيه بيه لحياظ تکنیکی نمیتواننيد گفتيه

صيييوری و ضيييروری ،از یيک طرف فياقيد

شيييونيد دلیلی بر آن نیسييييت کيه اصيييوالً

ویژگی تبیینپييایری هسيييتنييد و از طرف

نيميیتيوانينييد گيفيتييه شييييونييد(Moyal-

دیگر ،ما نمیتوانیم نادرستی آنها را تصور

 .)Sharrock, 2007, p. 170وقييتييی

کينيیيم چيون آنهييا بييه ليحيياظ مينيطيقيی

ویتگنشيتاین فقط گزارههای علوم طبیعی را
از فقرات حسان و سرنوشتساز  6.45و  7را بر

دارد ،و از طرف دیگر ،خاصیتی گرامری؛ و از

صواب ندیده حک و اصالح خودش را در کار می-

همینرو شایستهی عنوان »گرامری-استعالیی».

کند .به این ترتیب ،از یک طرف خاصیت استعالیی

2.To say.
2. Sayablity.
3. Bipolarity.
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تردیدناپایرند ،1آنها فقط خودشييان را در

میکنيد .وی در این اظهيارات دارد سييينخ

کياربردی کيه دارنيد نشيييان میدهنيد .معنيای

گزارههای در دسيييت بررسيييی را وصيييف

این سييخن که باید از این امور به سييکوت

میکنييد و کييارکرد هر کييدام را نمييایييان

گاشييت (فقره  )7این اسييت که ما وقتی از

میکند .با این توضيييیحات ،دیگر مانعی بر

این امور سيخن میگوییم در مورد صيدق و

سييير راه ارائيۀ یيک نظریيه در مورد معنيای

کياب آنهيا نمیتوانیم سيييخنی بگوییم .بيه

زنييدگيی از تيراکيتيياتيون وجيود نيخيواهييد

تعبیری کيه در بياب یقین آميده اسيييت ،این

داشت .با حل مانع اصلی در باب گزارههای

اميييور ورای ميييوجيييه و نييياميييوجيييه

،یرنياظر بيه گزارههيای علوم طبیعی ،ميانع

هسيييتند(ویتگنشيييتاین.)183-182 :1392 ،

بیان گزارههای ارزشيييی نیز حل میشيييود.

اینکه در مورد این امور باید سيييکوت کرد

«خيارج از جهيان بودن ارزشهيا» نیز فقط

به معنای رد آنها ،عدم اسيييتعمال آنها ،یا

یک وصيف اسيت؛ یعنی یک نکتۀ گرامری

معقول و نامعقول بودن آنها نیسييت؛ آنها

در مورد جيایگياه این دسييييت گزارههيا در

چیزهایی هسييتند که هسييتند و نمیشييود از

هندسۀ معرفتی آدمیان.

آنها اجتناب کرد.

حال اگر به فقرات  6.4311و 6.4312

نکتيۀ دیگری کيه خوانش گرامری-

نگياهی دگربياره بیيانيدازیم ،ضيييمن اینکيه

اسيتعالیی بر آن اسيتوار اسيت ،آن اسيت که

همنوایی این اظهيارت را بيا اظهيارات قبلی

وفيق ایين خيوانيش ،دیيگير «ميهيمييل» ميعينييایيی

در ميورد خييارج از جيهييانبيودن ارزشهييا

منفی نمییابد بلکه مفهومی اسيت مربو به

میبینیم ،متوجيه میشيييویم کيه گرامر یيک

تيوصييييیيف و تيمييایيزگ يااری .پيس وقيتيی

نظریه در مورد معنای زندگی عرضييه شييده

ویتگنشيييتياین برخی گزارههيا را بیمعنيا یيا

اسيييت .ویتگنشيييتياین در فقرۀ  6.4311در

مهميل اعالم میکنيد بيه این معنيا نیسيييت کيه

ميورد جيياودانيگيی سييييخين ميیگيویييد و

دارد ارزش این گزارهها را تعیین و آنها را

مینویسيد تعریف دقیق جاودانگی بیزمانی

ميردود اعيالم ميیکينييد؛ بييه ایين تيرتيیييب،

اسييييت ،نييه دیرنيدِ بیپييایييان زمييان؛ یعنی

توصيييیيهای هنجياری برای خيارجکردن این

جاودانگی راستین آن است که زمان نباشد،

دسيييته گزارهها از هندسيييۀ معرفتی ما ارائه

نه آنکه زمان طوالنی و بیپایان شيود .او در

1. Logical Indubitability.
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فقرۀ  6.4312توضيييیح میدهيد کيه بيه دو

آنجاسيت که میتوان گفت زندگی معنادار

دلیيل عميده ،برداشيييت زميانی از جياودانگی

است.

برداشييتی نادرسييت اسييت .دلیل اول اینکه

بيا این تحلیيل بهتر میتوان اظهيار او در

برداشيييت زمانی از جاودانگی ،متوسيييل به

فقرۀ  6.52را درك کرد؛ ویتگنشيييتياین در

نامیرایی انسيييان پس از مرگ میشيييود اما

ایينيجييا ميیگيویييد حيتيی زمييانيی کييه هيم يۀ

هیچ تضيييمینی برای وقوع نامیرایی انسيييان

پرسيشهای علمی ما پاسيخ داده شيوند ،باز

وجود نييدارد .دوم اینکييه ،حتی اگر چنین

هم معميای زنيدگی دسييييتنياخورده بياقی

تضيييمینی وجود داشيييت و این جاودانگی

میميانيد؛ چون حتی در آن موقعیيت عيالی

محقق بود ،گرهی از کيار معنيای زنيدگی بر

نیز مييا هنوز تخييتبنييد زمييانیم و مقیييد بيه

روی زمین نمیگشيييود ،چون بيا ميدتدار

محدودیتهای آن .بههمین دلیل ،کسيييانی

شييييدن و طوالنیشييييدن زنيدگی همچنيان

کيه پس از شيييکی طوالنی معنيای زنيدگی

معميای زنيدگی بر جيای خود بياقی اسيييت و

برایشيان روشين شيده ،نمیتوانند بگویند این

حل نمیشيود؛ این زندگی جاودانه نیز خود

معنا مشيتمل بر چیسيت ،چون معنای زندگی

معميایی اسيييت ميل معميایی زنيدگی کنونی

فقط در بیزميانی بيه دسييييت میآیيد .پس

ميا و مزیيت خياصيييی بر زنيدگی کنونی ميا

معنيای زنيدگی زميانی بيه چنيگ میآیيد کيه

نييدارد؛ پس در پييایييان این فقره میگویييد

انسانها بتوانند با زیستن در حال ،از تنگنای

فروگشيایی مسيألۀ معنای زندگی در مکان و

زمان و مکان خارج شيوند .در این صيورت،

زميان ،بیرون از مکيان و زميان جيای دارد.

تميامی پرسيييشهيای ميا رنيگ میبيازنيد و

این یک نکتۀ گرامری-اسيييتعالیی اسيييت؛

معنيای زنيدگی حياصيييل میشيييود .بيا فراتر

اسيتعالیی اسيت چون دارد شير معناداری

رفتن از زمان ،قواعد بازی دگر میشيييود و

جيياودانيگيی را ميطيرح ميیکينييد و گيراميری

مييا دیگر در زمييان و جهييان نخواهیم بود،

اسييييت چون میگویيد جياودانگی بيا چيه

بيليکييه خييارج از آن خيواهيیيم بيود .بييه ایين

شيييرایطی میتوانيد راهحيل معنيای زنيدگی

ترتیب ،مسيألۀ معنای زندگی محو میشييود

باشد .پس ما در صورتی میتوانیم به معنای

و درست به همین دلیل ممکن نیست معنای

زنيدگی دسيييت یيابیم کيه از زميان و مکيان

زندگی را برای کسييانی که نتوانسييتهاند آن

فراتر رفتيه و وضيييعیيت بیزمانی را دریابیم.

را بیابند ،توضيييیح داد .پس در فقرۀ 6.522
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میگویيد« :امر بیياننياپيایر بيهراسيييتی وجود

تخيتبنيد زميان و مکيانیم و ميا را یيارای

دارد؛ این امر خود را نشييييان میدهيد ،این

برونشيدن از این وضيعیت نیسيت که هیچ،

همان امر رازآمیز است».

اسييياسييياً امکيان چنین چیزی وجود نيدارد؛

او برای پاسيخ به مسيألۀ معنای زندگی

یعنی ميا انسيييانهيا ،دسيييتکم ميادامی کيه

در تراکتاتون ،ابتدا بر خوانش اسيييتعالیی

زنيدهایم ،هرگز نمیتوانیم از زميان و مکيان

تکیيه میکنيد ،سيييسس بيا تکمیيل آن از راه

خيارج شيييویم .بنيابراین اگر معنيای زنيدگی

افزودن خوانشيييی گرامری و در نهيایيت ،بيه

در گرو بیزميانی و بیمکيانی بياشييييد ،ميا

دسيت دادن خوانشيی گرامری-اسيتعالیی از

انسيييانها ،دسيييتکم تا وقتی که زندهایم،

فقرات  6.54و  7تنيياقضنمييای ادعيایی را

نميیتوانیيم از معينييادار بودن زنييدگی خود

پاسييخ گفته ،و مسييیر رسييیدن به نظریهای

سخن بگوییم.

ایجيابی پیرامون مسيييأليۀ معنيای زنيدگی را

در پاسييخ میتوان گفت :فقط و فقط

هموار میکند .برخالف دو پاسييخ پیشييین،

یک دسيته از تحلیلهای فلسيفی هسيتند که

این پياسيييخ ،از طرفی ،تنياقضنميای منيدرج

امکيان فراتر رفتن از زميان و مکيان را منتفی

در فقرۀ  6.54را بيه حيال خود رهيا نکرده و

میداننيد .هميۀ تحلیيلهيای فسيييلفی لزومياً

اصييييالحيش ميیکينييد و از طيرف دیيگير،

چنین فرضيی ندارند .این درسيت اسيت که

پاسييخی ایجابی برای این پرسييش تدارك

مييا انسييييانهييا ميوجيوداتيی زمييانمينييد و

میبیند .اما در دو پاسييخ پیشييین ،اسيياسيياً

مکيانمنيدیم ،اميا این بيه معنيای مطلق بودن

امکييان تييدارك پيياسيييخی ایجييابی وجود

زمان و مکان و عدم امکان چیرگی بر آنها

نداشت.

نیسيييت .تجربيههيای عيارفيانيه ،مصيييداقی از

ممکن اسيت در نگاه اول ،دو اشيکال

امکان وقوع چنین چیزی هسيتند .صيرفِنظر

جيدی بر این نظریيه وارد شيييود کيه معنيای

از پيایرفتن یيا نسيایرفتن ميدعیيات معرفتی

زندگی در گرو بیزمانی است.

عييارف در ميورد ميوضيييوع و ميتيعَيلَّيق ایين

 .1-3-5امتناع منطقی برونشُدن از زمان و مکان

تجربيههيا ،اصيييل تجربيۀ بیزميانی کيه ادعيا
میشيييود در این دسييييت تجربيههيا روی

این اشييکال بر این تحلیل فلسييفی اُسييتوار

میدهد از اجماع بیشيتری برخوردار اسيت.

اسييت که ما انسييانها تا زمانی که زندهایم،

بنابراین ،دسييتکم برای کسييی که اصييل
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امکيان تجربيههيای عرفيانی و مياننيد آن را

معنيای زميانیِ جياودانگی اسييييت؛ پس این

ممکن میداند ،معنيای زندگی با توسيييل به

اشيکال بر نظریۀ معنای زندگی ویتگنشيتاین

بیزمانی یک گزینۀ اصيييیل و زنده اسيييت.

وارد نیسيت .از این گاشيته ،فرا اسياسيی

نکتيۀ دوم :این نظریيه در پی اثبيات یيا نشيييان

مسيتتر در این اشکال راجع میشود به مسألۀ

دادن مالزميۀ منطقی و گرامری میيان معنيای

رنج و دردی کيه ممکن اسييييت در نتیجيۀ

زنيدگی و بیزميانی و بیمکيانی اسيييت .این

جياودانگی زميانی عيارا انسيييان شيييود ،و

سييخن یعنی میان معنای زندگی و بیزمانی

اینکه رنج و درد ،زندگی انسيييان را بیمعنا

تيالزم مينيطيقيی-گيراميری وجيود دارد ،نييه

میکنييد امييا شيييهودهييای عقلی مييا بييه مييا

اینکيه برای معنياداری زنيدگی بيایيد امکيان

میگویند که معنای زندگی لزوماً همبسييته

بیزمييانی را اثبييات کرد .برای این نظریييه

و پیوسيييتيه بيا شيييادی و فقيدان درد و رنج

ضيييرورتی نيدارد کيه بیزميانی را هم اثبيات

نیسييت؛ معنای زندگی امری اسييت ناظر به

کنيد .بیزميانی را میتوان در جيایی دیگر

ارزش زنيدگی بشييير و رنج و درد و فقيدان

اثبات کرد.

آنهيا نياظر اسيييت بيه یيک زنيدگی شييياد و

 .2-3-5ماللانگیز بودن جاودانگی

سييرخوشييانه .این دو نکتۀ دقیق فلسييفی را
باید از هم تمییز داد .ما مصيادیق پُرشيماری

گروهی معتقيدنيد ،جياودانگی موجيب مالل

از موقعیتهای انسيانی داریم که در آنها با

میشيييود و مالليت و کسييياليت نیز بيا یيک

وجود حجم فراوانی از رنج و درد ،نمی-

زنيدگی معنيادار جور درنمیآیيد .وفق این

توان رأی بيه بیمعنيایی زنيدگی داد .فردی

نظر ،شييييایيد گميان برود کيه بیزميانی و

م ل چگوآرا تصيمیم گرفت حیات خود را

بیمکييانی نیز بييه دلیييل ماللانگیزبودن بييا

وقف مبارزه با ظلم و گسترش عدالت کند.

معينييای زنييدگی جور درنميیآینييد(بیييات،

در مورد خوبی و ارزشمنيدی این هيدف

 .)200 :1390در پيياسيييخ بييایييد گيفييت،

تردیييدی بييه خود راه نمیدهیم ،بييا وجود

ویتگنشييتاین دو معنا از جاودانگی را از هم

اینکه ممکن اسيت با شيکل مبارزه یا تحقق

تفکیيک میکنيد :معنيای زميانیِ جياودانگی

عدالت با وی اختالفنظر داشييته باشييیم .از

و ميعينييای بيیزمييانيی جيياودانيگيی(،6.4312

یيک طرف ،این هيدف چیزی اسييييت کيه

 )6.4311و تمييام آن چیزی کييه بر مالل-

بيهراسيييتی زنيدگی یيک فرد را ارزشمنيد و

انگیزی جياودانگی بيار میشيييود ،نياظر بيه
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معنيادر میکنيد ،از طرف دیگر ،تالش برای

شيييونيد ،در حييالی کييه این سيييخن خود

تحقق این هيدف مسيييتلزم حجم شييييایيان

گزارهای فلسيفی اسيت پس در اینجا با یک

توجهی از رنج و درد اسييت؛ از آوارگی و

تناقضنما روبهرو شييدیم .اگر میخواسييتیم

دوری از خانواده تا شيييکنجه و مرگ خود

ميبيتينيی بير ایين خيوانيش عيمييل کينيیيم ،بييایييد

و دوسيييتيان .اميا حقیقيت آن اسييييت کيه

صيييادقيانيه میپيایرفتیم کيه تراکتياتون توان

هیچیيک از این رنجهيا ،هرچقيدر هم کيه

عرضيۀ پاسيخی برای معنای زندگی را ندارد

شيييدیيد و فجیع بياشييينيد ،بر معنيای زنيدگی

و تنها موضيع وی سيکوت اسيت و سيکوت.

خدشيهای وارد نمیکنند بلکه حتی میشيود

بييه بیييان ویتگنشيييتيياین در فقرۀ  ،7بسيييی

گفيت این رنجهيا و دردهيا ،زنيدگی فرد را

چیزهياسيييت کيه بيایيد بيه سيييکوت از آنهيا

ارزشمندتر و معنادارتر میکنند .به شييکلی

گياشيييت ،و معنيای زنيدگی یکی از همین

کيه نمیتوانیم بسيایریم ارزش زنيدگی چنین

چیزهياسيييت .این پياسيييخ را در دو پياسيييخ

فردی در همان سييطحی باشييد که زندگی

محتمل اول و دوم در قالب پاسيييخناپایری

فردی کيه این رنجهيا و دردهيا را نيدارد.

و پيرسييييشنيياپييایيری ميعينييای زنييدگيی

بينييابيرایين ،فيرا فيلسيييفيی مسيييتيتير در ایين

صييورتبندی کردیم .موضييع مختار ما در

اشيييکيال ،حتی اگر جياودانگی بيه معنيای

اینجيا مبتنی بر امکيان برکشيييیيدن پياسيييخی

زمانی اخا شود ،قابل قبول نیست.

ایجيابی بيه معنيای زنيدگی از دلِ تراکتياتون

نتیجه گیری

بود .از اینرو ،کوشيیدیم با پیشينهاد خوانش
گرامری-اسييتعالیی ،ادعای تناقضنمابودن

در این مقياليه ،ابتيدا پروژۀ فکری-فلسيييفی

مفياد منيدرج در فقرات  6.54و  7را بياطيل

ویتگنشيييتاین در تراکتاتون را به اختصيييار

کنیم تيا پس از آن بتوانیم از معنيای زنيدگی

توضييیح دادیم .گفتیم که قصييد وی تعیین

در تراکتاتون سيييخن بگوییم .لُب کالم ما

شيييرو اسيييتعالیی معنياداریِ گزارههيا بيا

در خوانش گرامری-اسييتعالیی این اسييت

اسيييتفياده از نظریيۀ تصيييویری معنيا بود .اميا

که منظور از مهمل بودن گزارههای فلسيفی

نتیجيۀ این خوانش اسيييتعالیی درکنيار مفياد

به معنای نادرسييت بودن یا پو بودن آنها

منيدرج در فقرات  6.54و  7این شييييد کيه

نيیسييييت بيليکييه بييه ميعينييای بييدیيهيی و

گزارههای فلسييفی اصييوالً نمیتوانند گفته

همانگویانهبودنِ آنهاسيت ،و اینکه اطالع
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جيدیيدی بيه ميا نمیدهنيد؛ اميا در عین حيال

از نگيياه وی زنييدگی بشييير وقتی معنييادار

کياری گرامری انجيام داده و چهيارچوب

میشيييود کيه بتوانيد جياودانگی بيه معنيای

معنی و سييخن را روشيين میکنند .سييسس

بیزميانی را تجربيه کرده بياشييييد و در آن

گفتیم کيه ویتگنشيييتياین در تراکتياتون،

سيييکنيا کنيد .در چنین مقيامی اسييييت کيه

معنای زندگی را چونان ارزشيی تلقی کرده

میتوان گفت زندگی انسيان معنادار اسيت.

که در این جهان و زمان یافت مینشييود؛ از

این جياودانگی را نبيایيد بيه معنيای زميانی

اینرو بيایيد آنرا در جيایی خيارج از آن

طوالنی گرفيت چون موجيب اشيييکياالتی

یافت.

جدی میشود.
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بررسی روند دگرگونی خودآگاهی مدن:ر ارسطو در آرای ابنسینا و
آکوئیناس
سید علی حسینی

1

1

تاریخ دریافت:

چکیده :در فلسفۀ مشائی ،دو دیدگاه درخصوص خودآگاهی بهچشم میخورد؛

1399/12/18

دیدگاهی که خودآگاهی را به چیزی جز ذات فاعلِ شناسا مشرو میکند و رأیی

تاریخ پذیرش:

که میگوید بهمحض پیدایش ذات فاعل شناسا ،بی هیچ قیدی ،خودآگاهی نیز ایجاد

1400/3/10

ی مشرو به ارسطو نسبت داده میشود و مخالف جدی
میشود .معموالً خودآگاه ِ

واژگان کلیدی:

وی نیز ابنسیناست که ذات انسانی و خودآگاهی را جداییناپایر میداند .آکوئینان

ابنسيینا ،ارسيطو ،که از طرفداران خودآگاهی مشرو
آکييوئييیيينييان ،خودآگاهی استعدادی و بالفعل ،در عین التزام به دیدگاه ارسطو و مشرو کردن
خييودآگيياهييی ،خودآگاهی به تجربۀ حسی ،از ابهامها و ایرادهای دیدگاه او بسرهیزد و مزایای دیدگاه
آگاهی.
سینوی (از قبیل حفظ شهود و منظر اولشخصی و حفظ هویت وجودشناختی شخص)

است ،سعی میکند با تمایزگااری میان

را حفظ کند؛ اگرچه وی در این ترکیبکردن ،از ابهامهای دیدگاه ارسطو میکاهد،
اما به دلیل شکافی که میان ناآگاهی موجود در خودآگاهی استعدادی و آگاهی در
خودآگاهی بالفعل هست ،نمیتواند مزایای دیدگاه سینوی را حفظ کند و از سد
ایرادهای شیخ بگارد.
DOI: 10.30470/phm.2021.525287.1963

Homepage: phm.znu.ac.ir
 .1دانشجوی دکتری حکمت متعالیه ،دانشگاه فردوسی مشهد seyyedalihosseini@mail.um.ac.ir ،
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مقدمه

نمیکند و به علل خارجی وابسييته نیسييت،

در میان فیلسيوفان مشيائی ،دربارۀ چگونگی

بلکه مسييتقیماً خودش را مییابد .براسييان

تعقل ذات یا خودآگاهی یا خودشيناسيی،1

تمایز مرسييومی که این گروه میان دو نحوۀ

دو دیيدگياه متميایز مطرح اسيييت :الف .در

وجود برقرار میکردنييد ،برخی نحوههييای

دیييدگيياهی ،آگيياهی عقالنی عقييل ،فعييل

وجود ،بيااتيه در نفسانيد و برخی خيارج از

التفاتی مسيييتقلی نیسيييت که عقل آن را در

نفس؛ دسيييتيۀ دوم فقط در صيييورتی برای

ميرحيل يۀ بيياالتير و فيراتير از افيعييال تيعيقيليی

نفس حاضر میشوند که برایش تم ُل یابند.

درج يهاول انييجييام دهييد و بييهعييبييارتييی،

این اندیشمندان معتقدند اگر روش شناخت

خيودآگيياهيی نيیيز هيميچيون دیيگيرآگيياهيی،

نفس را همچون شيييیوۀ شييينياخت اشيييیيای

ميعيرفيتيی درج يهاول اسييييت ( Lewis,

خارج از نفس تلقی کنیم ،از تمایز یادشيده

 .)1996: 39-40برایناسيييان ،نفس بيه

خارج شيييدهایم و نفسيييی را که از خودش

این دلیل میتواند خودش را بشيييناسيييد که

خييارج نيیسييييت ،بيیيرونيی تيليقيی کيردهایيم

صيييورت یيا صيييور چیزهيای دیگر ،آن را

( .)Cory, 2014: 27از شارحان ارسطو،

بيالفعيل کردهانيد .این دیيدگياه را معموالً بيه

کسيانی همچون سيیمسلیکیون (560 -490

ارسييطو (368يييي ي 348ق.م) و مفسيير وی،

م) 3چيينييیيين نييظييری را ابييراز کييردهانييد

اسيييکنيدر افرودیسيييی (شيييهرت در 200

(.)Owens, et-al, 1981: 100

میالدی)  2نسيبت میدهند (Owens, et-

در قرون وسيييطی ،مجييادل يۀ این دو

 .)al., 1981: 98-100ب .بينييابير نيظير

گيروه ،یيعينيی کسييييانيی کييه نيفيس را بيرای

عييدهای دیييگيير از مييتييفييکييران کييه

خودش مجهول 4میدانسييتند و کسييانی که

ارسيطومسيلکانی با مشيی نوافالطونی بودند،

نيفيس را بيرای خيودش واضيييح و بييدیيهيی

عيقييل در تيعيقييل خيودش ،ب ياليعيرا عيمييل

میدانسيييتند ،از نو مطرح شيييد .یک طرف

 .1در میان فیلسوفان قدیمیتر ،واژۀ خودشناسی یا

یک شخص ارتبا دارد ( Sanguineti, 2013:

علم به ذات متداولتر بوده است ،اما کلمۀ مدرن

 .)311در این پژوهش از اصطالح خودآگاهی

خودآگاهی تقریباً معادل با آن است .تفاوت معنایی

استفاده خواهیم کرد.

آن دو در این است که خودآگاهی بیشتر به حالت
روانشناختی داللت دارد ،اما خودشناسی معنای
وسیعتری دارد و بیشتر به شناخت حقیقت مربو به

2. Alexander of Aphrodisias.
3. Simplicius of Cilicia.
4. Self-Opacity.

ب
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بحي« ،در نیميۀ اول قرن سيييیزدهم زنيدگی

بيدن نیسييييت ،بلکيه جوهری جيدای از آن

ميیکيردنييد و از ليحيياظ تيياریيخيی ،وامييدار

اسييت و صييورت بدن بودن ،صييرفاً یکی از

فیلسيييوفييان ظهوریييافتييه در ابتييدای قرون

کيارکردهيای نفس اسيييت ( Toivanen,

وسيطی ،نظیر ابنسيینا (370ييي ي 427ه.ق) ،1

 .)2015: 22هر دو نفر در آثييارشييييان،

آگوستین (354يي 430م) و هوادارن ابنسینا

آزميایش فکری انسييييان معلق در فضييييای

در دانشييييگيياه پيياریيس بيودنييد ( Cory,

ابنسینا را گزارش کردهاند ( Toivanen,

 )2014: 30و طرف دیگر مبياح يه ،آنيانی

 2015: 72-74آرای ویييييلييييیييييام؛

بودند که در نیمۀ دوم قرن سیزدهم روزگار

 Toivanen, 2015: 78-80آرای

میگاراندند و سييعی میکردند با اسييتفاده

الروشيلی) و آن را ایضياحگر دومین اصيل

از عيليمالينيفيس ارسيييطيو ،بييهنيحيوی دقيیيقتير،

خييودآگيياهييی آگييوسيييييتييیيينگييرایييی

گونيههيای خودآگياهی نفس را معین کننيد.

ابينسيييیينييایيیشييييده ،4یيعينيی دائيميیبيودن

از ابتکيارات این گروه ،طرح تميایز میيان

خودآگياهی ،در نظر گرفتيهانيد ( Cory,

خودشييناسييی اسييتعدادی و بالفعل اسييت

.)2014: 30

(.)Cory, 2014: 33

اميا از افراد برجسيييتيۀ طیف مقيابيل،5

از افراد برجسيييتيۀ دسيييتيۀ اول ،ویلیيام

میتوان از بونياونچر1221( 6يييييي 1274م)،

م) و جان الروشلی3

آلبرت کبیر 1199( 7ي 1280م) و آکوئینان

اوورنی1180( 2ي1249

(حدود 1200يييي 1245م) هسيتند ( Cory,

(1225ي 1274م) نام برد.

 .)2014: 30ایين ميتيفيکيران بييه پيیيروی از

وجه مشيترك این دسيته آن اسيت که

ابنسيييینيا ،بر آن بودنيد کيه نفس ،صيييورت

خودآگياهی را دائمی نمیداننيد و آن را بيه

 .1واقعیت این است که این دیدگاه که نفس برای

پسینی به اشیای خارجی نیاز ندارد ،در ،رب،

2. William of Auvergne.
3. John of la Rochelle.
4. Avicennizing Augustinianism.
 .5به باور برخی محققان ،عامل انتقال این تفسیر به

سکهای است که بیشتر به نام آگوستین ضرب

اندیشمندان ،ربی قرونوسطی ،ابنرشد بوده است

خورده بوده و کمتر توجه شده که پیش از

(.)Cory, 2014: 28

آگوستین ،ابنسینا به این نظریه اقبال نشان داده است

6. Bonaventure.
7. Albertus Magnus or Albert the
Great.

خودش حضور دارد و به خودش علم بیواسطه و
مستقیم دارد و برای درك خودش به حوان و علم

(.)Thiel, 2011: 16
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تيحيریييک بيیيرونيی ميحيتيياج ميیدانينييد؛

طی میکند ( .)Cory, 2014: 37سييبب

بيههمیندلیيل اسيييت کيه میيان خودآگياهی

جدایی گروه اخیر از فیلسييوفان نیمۀ اول را

اسيييتعيدادی 1و خودآگياهی بيالفعيل تميایز

باید در نزاعی جسيتجو کرد که با محوریت

مینهند ()Cory, 2014: 33

دیييدگيياه ارسيييطو درمیگیرد؛ پیروان راه

باناونچر معتقيد اسيييت از هنگيام تولد،

نوافالطونی ،سيینوی ،آگوسيتینی ،دسيتکم

تمایل به شيناخت خود ،جزئی از ذات نفس

در مسييألۀ علم نفس به خودش ،از ارسييطو

اسيت و برای بالفعلشيدن شيناخت آگاهانه،

فاصله میگیرند و افرادی مانند آلبرت کبیر

صيييرف توجيه نفس بيه درونش کفيایيت

و آکوئینان سيعی میکنند هسيتۀ ارسيطویی

میکند .درواقع نفس خودآگاهی مشييرو

بح« را حفظ کنند و با اصيالح برخی مفاد

دارد ،امييا مشيييرو بييه انتخيياب و اختیييار

آن ،نظریيۀ جيدیيدی ارائيه دهنيد .در اداميه،

خودش (.)Cory, 2014: 34-35

دیييدگيياه ارسيييطو را نقط يۀ آ،يياز مبحيي«

متفکر دیگر این مرحليه ،آلبرت کبیر

خودآگياهی در میيان فیلسيييوفيان مشييييائی

اسييت .شييیوۀ مواجهۀ آلبرت با این مسييأله

ميعيرفيی ميیکينيیيم؛ نيظير شييييیيخاليرئيیيس و

بهگونهای اسيييت که گویی میخواهد میان

پیروانش را انقالبی در مقييابييل آن در نظر

چهييار رأی مختلف 2دربييارۀ خودآگيياهی

میگیریم و طرح آکوئینياسيييی را گونيهای

آشيتی ایجاد کند .شياید به همین علت باشيد

ترکیب و اصيييالح در دو دیدگاه یادشيييده

که برخی رأی وی در این باب را ناسيازگار

تلقی میکنیم.

توصیف کردهاند ( Lambert, 2007:

درخصيييوص پيیشيييیين يۀ ایين پيژوهيش

 .)20وی سيعی میکند خودآگاهی طبیعی

میتوان گفيت اثری کيه بيا آن بیشيييترین

و خودآگاهی وابسيته به شيرایط خارجی را

نيزدیيکيی را دارد ،ميقييال يۀ «بيیتيوجيهيی

با هم سيازگار کند .آکوئینان نیز به پیروی

آکوئینان به انسيان پرنده »3اسيت .نویسيندۀ

از اسيتادش آلبرت ،همین راه تقریبگرا را

این مقاله در پی آن اسيييت که نشيييان دهد

1. Habitual self-awareness.
 .2برای دیدن این چهار رأی ،نک ( Cory,

اشاره کردهاند و گفتهاند که باتوجهبه کلمۀ «یهوی»

.)2014: 35-36
 .3عدهای اصطالح انسان پرنده ( )flying manرا
برگزیدهاند .اما برخی به نادقیقبودن این ترجمه

در کتاب نفس (به معنی سقو کردن) و کلمهی
«معلق» در اشارات (به معنی آویزانبودن) ،اصطالح
انسان معلق ( )floating manمناسبتر است
(.)Alwishah, 2006: 34
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مبيانی معرفيتشييينياختی ،نفسشييينياختی و

اگرچه مسييتقیماً به آن اشيياره نکرده اسييت

متيافیزیکی آکوئینيان ،تبیین تجربيهگرایيانيۀ

(.)Brown, 2001: 26-28

آگاهی جزئی شيخص از خودش را دشيوار

در کيتيياب نيظير آکيوئيیينييان دربيياب

میکنيد ( ،)Brown, 2001: 22اميا این

خودشيناسيی که برخی آن را بهترین اثر در

تعارا ظاهری حلشيدنی اسيت و میتوان

موضييوع خودش دانسييتهاند ( Pansnau,

با اصيطالحاتی نظیر خودآگاهی اسيتعدادی

 )2015: 623نيیيز در چينييد ميوضيييع بييه

و بييالفعييل ،آن را تبیین کرد .بييه تعبیر این

اشتراکات و اختالفات ابنسینا و آکوئینان

نویسييينييده ،افعييال ،بييه افعييال درجييهاول و

اشياره شيده اسيت ( Cory, 2014: 48,

درجهدوم تقسيیم میشوند؛ افعال درجهاول،

.)f.n. 20, 206, 2016-217, 219

به اشييیای مادی معطوفاند و ذات نفس ،با

در آثيار فيارسيييی ،مقياليۀ «نسيييبيت بین

خودآگياهی اسيييتعيدادیای کيه دارد ،در

خودآگياهی و آگياهی بيه ،یر در فلسيييفيۀ

هميان حین وقوع افعيال درجيهاول ،بيه خود

ارسيييطو و ابنسيييینيا» از لحياظ پرداختن بيه

آگاه میشييود .پس خودآگاهی بالفعل ر

خودآگياهی ميدنظر ارسيييطو بیهمتياسيييت

نمیدهد ،مگر آنکه پیشتر ،نفس با صييور

(اسيحاقینسيب و دیگران .)111 :1399 ،در

معقول ،اشيييیا را درك کرده باشيييد .معنای

این مقياليه بيه نکياتی کلیيدی از دیيدگياه

این مطليب آن نیسييييت کيه خودآگياهی،

ارسييطو اشيياره شييده اسييت که در پژوهش

اسيتنتاجی اسيت یا با وسياطت اموری دیگر

پیش رو نیز بيه بیيانی دیگر ابراز شيييدهانيد؛

حيياصييييل میشيييود ،بلکييه یعنی قييابلیييت

نکيياتی هميچون تقييدم معرفييتشييينيياختی

خيودآگيياهيی نيفيس ،بييا افيعييال ميربيو بييه

نييداشيييتين خيودآگيياهيی بير ،يیيرآگيياهيی،

معرفت تجربی فعال میشود .افعال یادشده،

ر نيدادن خودآگياهی بيه دلیيل بيالقوهبودن

خودآگياهی را ایجياد نمیکننيد ،بلکيه آنچيه

عقل و نیاز به وسيياطت امر محسييون برای

را از پیش ،بهصييورت اسييتعدادی در نفس

بيياليفيعييلشييييدن عيقييل و خيودآگيياهيیاش

وجود داشيييتيه ،بيه کيار میانيدازنيد .در پيایيان

(اسييييحيياقييینسييييب و دیييگييران:1399 ،

نيیيز بييهگيونييهای نيتيیيجييهگيیيری شييييده کييه

112ييي .)114در این زمینه ،کار متمایزی نیز

آکوئینيان بيا پرورانيدن این نظریيه ،درواقع

صييورت پایرفته و عبارتهایی از ارسييطو

به محتوای حجت انسييان معلق انتقاد کرده،

کييه موهم خودآگيياهی بیواسيييطييه بوده،
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بررسيی شيده و چنین توهمی دفع شيده اسيت

نيظيیير ميقييالييههييای گيزارششييييده دارد

(اسييييحيياقييینسييييب و دیييگييران:1399 ،

(اسحاقینسب و دیگران43 :1394 ،ييي،)46

114يييي .)118همچنین اظهار شيده که انسيان

بيه ارتبيا مبنيای تميایز وجود و مياهیيت بيا

معلق در فضييای ابنسييینا واکنشييی در برابر

خودآگياهی میپردازد و بيا تيأکیيد بر اینکيه

نظریۀ خودآگاهی باواسيطۀ ارسيطویی اسيت

ازنظر ابنسینا ،متعلق خودآگاهی بیواسطه،

و ابنسيینا قطعنظر از تمام متعلقات حصيولی

وجود خاص یا انیت فرد اسيت ،تفاوت نظر

انييدیشييييه کييه بيياليقيوهانييد ،نيوعيی ادراك

ابنسييینا درخصييوص خودآگاهی با برخی

حضيييوری همواره بييالفعييل را برای نفس

آرای مشييييابييه دیگر را نشييييان میدهييد

میپایرد (اسيحاقینسيب و دیگران:1399 ،

(اسحاقینسب و دیگران56 :1394 ،ي.)58

.)121

وجه نوآورانۀ پژوهش تطبیقی حاضير

تأکید پژوهش «خودآگاهی در فلسفۀ

در این اسيييت کيه ابتيدا خودآگياهی ميدنظر

ابنسيینا» بر این اسيت که خودآگاهی ذاتی

ارسيييطيو را مرجع قرار دادهایم و سيييسيس

و وجيودی نيفيس، ،يیيرمشيييرو بييه اميور

ابنسيييینييا را نميياینييدۀ دیييدگيياهی معرفی

بیرونی ،بیواسيطه و همیشيگی اسيت و بر هر

کردهایم که از نظریههای معرفتشيناختی و

ميعيرفييت دیيگيری تيقييدم دارد .ابيژۀ اوليی يۀ

نفسشييناختی ارسييطو عدول کرده و نظریۀ

خودآگياهی نیز خود اسييييت ،نيه چنيانکيه

مختيار خودش را عرضييييه کرده اسييييت.

ارسييطو میگوید ،عمل اندیشييیدن (خادمی

بنابراین ارسيطو و ابنسيینا دو قطب مخالف

و دیگران9 :1391 ،ييييي ي .)10همچنین در

هم تلقی شيدهاند .سيسس سيعی کردهایم که

نيظيری يۀ خيودآگيياهيی سيييیينيوی ،ميعيرفييت و

نشييييان دهیم آکوئینيان بيا نظر بيه این دو

وجود ،یکسييان میشييود و آگاهی نفس از

قطيب ،در پی آن اسيييت کيه در عین حفظ

خودش ،فعلیيت نخسيييت و همیشيييگی آن

مبانی ارسيطویی ،از اشيکاالت بارز نظریۀ او

است (خادمی و دیگران12 :1391 ،ي.)13

(که ابنسيینا بدون اشيارۀ صيریح به ارسيطو

مقييال يۀ «بررسيييی و تحلیييل نسيييبييت

طرحشييان کرده) اجتناب کند یا دسييتکم

خودآگياهی بيا مبيانی متيافیزیکی در فلسيييفيۀ

طوری آنها را تفسیر کند که به محاورات

ابنسيييینا» نیز عالوه بر گزارش مختصيييات

اسياسيی دچار نشيود .درواقع مدعا آن اسيت

خودآگياهی ازنظر ابنسيييینيا کيه محتوایی

کيه آکوئینيان در پی ترکیيب موفقیيتآمیز

ب
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این دو نظریه و معرفی دیدگاه سيومی اسيت

نوافالطونی مشيييهور شيييده اسيييت ،تالش

کيه در عین اختالف بيا دو دیيدگياه پیشيييین،

میشيود مفاد آنها بهگونهای بیان شيود که

استلزاماتی تقریبگرایانه دارد.

با خودآگاهی دائمی نفس تعارضيييی نیابد؛

 .1طرح ارسیطویی :خودآگاهی مشیروط به
تجربه

برای م ال ،ابنسيييینا که همین برداشيييت را
دارد ،دربياب جمالت یيادشيييده میگویيد:
اوالً منظور ارسيييطو از بييالقوهبودن عقييل،

در رسييياليۀ دربياب نفس ،وقتی معلم اول از

بالقوهبودن آن در قبال صييورتهای معقول

عيقييل بيياليقيوه سيييخين بييه ميیييان ميیآورد،

(حصيييولی) اسيييت و اینکيه عقيل در ابتيدا

عبيارتهيایی موجز و مبهم اظهيار میکنيد

فعيالیتی نيدارد ،بيه این معنی اسييييت کيه بر

که در مسيألۀ خودآگاهی سيرنوشيتسيازند؛

صيييور معقوالت فعيالیتی نيدارد ،نيه اینکيه

عبيارتهيای یيادشيييده از این قرارنيد :الف.

ماهیتی ایجابی نداشيته باشيد و هیچ صيفت و

«وقتی نفس به اشيييیای جزئی علم حاصيييل

حيالی (نظیر وجود ذاتی و خودآگياهی) را

میکند ،همچون مرد عالم که چنین اسيت،

نتوان بيه آن نسيييبيت داد (ابنسيييینيا:1978 ،

میگوینيد :عقيل در حياليت بيالفعيل اسيييت...

100ي101؛ .)Alwishah, 2015: 148

پس از آن بيالفعيلشييييدن ،عقيل میتوانيد

همچنین میتوان این تفسيييیر را نیز بيه

خودش را نیز تعقل کند( »1ارسييطو:1980 ،

شيييیيخ نسيييبييت داد کييه عبييارت «معيقول

)73؛ ب« .عقيل پیش از آنکيه بيا ادراکی،

واقعشيييدن عقل ،همانند معقول واقعشيييدن

بالفعل شيود ،معقولیتش در حد بالقوه اسيت

سييایر معقوالت اسييت» ،به شييناخت ماهیت

و ضيرورتاً همچون لوحی اسيت که در آن،

عقيل اشييياره دارد ،نه آگاهی بیواسيييطيه و

بالفعل چیزی نوشييته نشييده اسييت و معقول

وجيودی عيقييل از خيودش؛ اگير عيقييل در

واقع شييدنش نیز همانند معقول واقع شييدن

هنگام شيييناخت چیزی ،دریابد که در حال

سيایر معقوالت اسيت» (ارسيطو.)74 :1980 ،

شيناختن اسيت ،به شيناختن حصيولی خودش

در تفسيیری از این عبارتها که به برداشيت
 .1البته عدهای دیگر ،همین متن را بهگونهای دیگر

بخش اصالً به خودآگاهی اشارهای ندارد و صرفاً

قرائت کردهاند و گفتهاند ترجمۀ صحیح عبارت

توصیفگر آن است که تفکر بر آنچه پیشتر

واپسین ،چنین است ...« :سسس نفس نیز میتواند از

آموخته شده است ،برای نفس میسر میشود

طریق خودش ،تعقل کند» .گروه اخیر معتقدند این

(.)Cory, 2014: 28, f.n. 41
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نیز نيایيل میآیيد و درواقع ،همین کيه درك

پیششير دریافت معقوالت عینی اسيت و

میکنيد ذاتش در حيال تعقيل فالن شيييیء

معقوالتی که از این راه به دسيييت میآیند،

اسيييت ،حصيييول آن حصيييول را میفهمد

برای ظهور خودآگياهی و حيدگيااری آن

(Alwishah, 2015: 155؛ نصيیرالدین

وسيياطت میکنند (.)Cory, 2014: 32

طوسی :1386 ،ج.)484 ،2

البته عالوهبر دو عبارت نقلشييده از رسييالۀ

اما گروه دیگری که ،الب شيييارحان

نفس ،در سيخنان ارسيطو شيواهد دیگری نیز

ارسطو در آن جای میگیرند و افرادی نظیر

وجود دارد کيه این برداشييييت را تقویيت

اسيکندر افریدوسيی و ابنرشيد (520يييي595

میکند؛ برای م ال او میگوید« :لزوماً عقل

ه.ق) از شيييخصيييیيتهيای اصيييلی آنانيد،

همانطوری به معقول ربط مییابد که حس

تفسيیری تجربهگرایانهتر دارند و با اسيتناد به

بيه محسيييون» (ارسيييطو ،)72 :1980 ،اگر

عبارتهای ارسييطو ،حتی شييناخت نفس از

طبق این بیان ،عقل نظیر حس باشيييد ،عمل

خودش را بيا معرفتی بیرونی و تجربيهمحور

خودآگاهی ر نمیدهد؛ چون در شناخت

توجیيه میکننيد .در نگياه برخی محققيان،

حسيی ،هیچ حسيی بر خودش تأمل نمیکند

بهواسيطۀ شيرحهای پرشيماری که با قرائت

و بييه شييينيياخييت از خيودش راه نيميیبيرد.

اخیر بر رسيالۀ نفس ارسيطو نوشيته شيده ،این

هيميچينيیين تيجيرب يۀ حسييييی ،مسييييتيقيیيم و

تفسيیر مشيهور به خودآگاهی مشيرو  ،1به

،یراسيتنتاجی نیسيت ( Bakker, et-al.,

خودآگاهی ارسيطویی معروف

شيده اسيت2

.)2007: 92-93

( )Cory, 2014: 27-28و طرفداران

گاشته از این شواهد ،مبانی ارسطویی

این تفسيیر ،با دیدگاه کسيانی نظیر ابنسيینا

نیز پایرای خودآگاهی مشيييرو اسيييت و

مخيالفيت میکننيد و آن را التقياطی از نظریيۀ

نظریيۀ ميادهييييييصيييورت او کيه در مبياحي«

نوافالطونی-ارسيييطویی میدانند ( Cory,

مربو به نفسشيناسيی و معرفتشيناسيیاش

 .)2014: 23این گروه معتقيدنيد تجربيۀ

تأثیر عمیقی گااشييته اسييت ،با این تفسييیر

حسيی و معقوالت انتزاعی ،در خودآگاهی

هماهنگ است.

تيأثیری اسيييياسيييی دارنيد .تجربيۀ حسيييی،

توضيیح آنکه در نفسشيناسيی ،ارسيطو

1. dependent self-knowledge.

 .2در این پژوهش نیز هرجا از دیدگاه ارسطویی
سخن به میان میآوریم ،این تفسیر را مدنظر داریم.
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رابطۀ نفس و بدن را رابطۀ صيييورت و ماده

( )Pasnau, 2004: 334و بيليکييه هيیيچ

میدانيد و اگرچيه این دو را متميایز معرفی

چیزی نیسييت (.)Kaukua, 2015: 21

میکند و صييورت نفسييانی را عامل فعلیت

این خاصيیت ،عقل را آنچنان انعطافپایر

موجود زنيده و ،یر از ميادۀ بيدنی میدانيد،

میکنيد کيه میتوانيد هميهچیز را تعقيل کنيد؛

اميا این ،یریيت را دلیيل بر امکيان جيدایی

درسييت م ل مادۀ اولی که بیصييورتیاش،

نيميیآورد1

قابلیت دریافت همۀ صيور را به آن میدهد؛

( )Robinson, 2020و رابطيۀ آنهيا را

بهاینترتیب ،هرچقدر نظریۀ مادهيي يصورت

رابطيۀ دو جوهر متميایز نمیداند؛ زیرا معتقيد

دفياعپيایر بياشييييد ،این تلقی از عقيل نیز

اسيت هر جوهری عملکرد منحصيربهفردی

دفيياعپييایير خيواهييد بيود ( Robinson,

دارد و اگر نفس و بيدن دو جوهر مسيييتقيل

.)2020

نيفيس از بييدن بييه حسيييياب

باشند و مستقل عمل کنند ،دیگر پیوستنشان

براسيان این نظام نفسشيناسيی مبتنی

بيه یکيدیگر وجهی نيدارد ( Van Dyke,

بر مادهيي يصورت و معرفتشناسی وابسته به

 .)2009: 189این تلقی نفسشيناختی ،به

آن ،چون معقولیت ،به فعلیت وابسيته اسيت،

ارسييطو مجال میدهد که نفس ناطقه را در

در مسيييأليۀ تعقيلِ خود نیز فقط عقيلِ بيالفعيل

ابتدای پیدایش ،در حد صيييورت منطبع در

خودش را تعقيل میکنيد ،نيه عقيل بيالقوه

مياده در نظر بگیرد و بيا توسييييل بيه نظریيۀ

( ،)Cory, 2014: 55اميا بيالفعيلشيييدن

مادهييصورت ،نظریهای کامالً تجربهگرایانه

عقيل بيالقوۀ بیتعین ،فرع بر ارتبيا آن بيا

را بسرورد ( )Brown, 2001: 19که در

عالم خارج و حصييول صييورتهای علمی

آن ،درك یييا معيرفييت انسييييان ،فعييالیتی

صيييييورتبيييخيييش بيييرای آن اسيييييت

منفعالنه اسييت ( )Lewis, 1996: 39و

(193

Beakleyet-al.,1992:؛

عقيل ،پیش از عميلکردنش ،همچون ميادۀ

)Robinson, 2020؛ بييه تيعيبيیير یيکيی از

اوليی اسييييت و عيميالً هيیيچ فيعيليیيتيی نييدارد

مفسيييران ،بيه نظر ارسيييطو «عقيل بيالقوۀ ميا،

 .1بسیاری از شارحان کهن و مدرنی که نظریۀ

دادهایم .اما ناگفته نماند که خود ارسطو استدالل

صورتيمادۀ ارسطو درخصوص مسألۀ نفسيبدن را

کرده است که نفس باید مجرد باشد ،چون در ،یر

بررسی کردهاند ،همین تفسیر مادهگرایانه را

این صورت ،نمیتواند همۀ صورتها را دریافت

برگزیدهاند .ما هم همین تفسیر را مدنظر قرار

کند (.)Robinson, 2020
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خودش را مسييتقیم درنمییابد ،بلکه ذاتش

آنقيدر در جيانيب تجربيهگرایی پیش رفتيه

را از طریق نوعهای اخاشده از صور خیالی

کييه برخی پژوهشيييگران آن را در طرف

درك میکنيد» یيا بيه بیيانی تفصيييیلیتر «از

افرا این مبح« در نظر گرفتهاند و ارسيطو

طریق اشيیاسيت که افعال شيناخته میشيوند و

را سييلف هیوم معرفی کردهاندKlima ( 1

ازطریق افعال اسيت که قوا شيناخته میشيوند

.)et-al., 2018: 2

و ازطریق قواسييييت کيه نفس ،خودش را
میشناسد» (.)Cory, 2014: 180-181
درنتیجيه ،معرفيت نفس ،نقطيۀ آ،ياز فراینيد

 .2انقالب سینوی :کنارهگیری از تجربهگرایی
ارسطویی

معرفت نیست ،بلکه محصول نهایی شناخت

از ابتکيارات ابنسيييینيا ،تميایزنهيادن میيان

یييا ادراك درجييهاول اسييييت ( Lewis,

ماهیت و وجود و به تبع آن ،فرقگااشيييتن

.)1996: 39

بيیين ميعيرفييت وجيودی (جيزئيی) و ميياهيوی

برایناسييييان ،آگياهی عقالنی عقيل،

(کييلييی) اسيييييت ( Rahman et-al.,

فعل التفاتی مسيييتقلی نیسيييت ،بلکه همانند

 .)2010: 71-72وی میيان معرفيت جزئی

دیگرآگاهی، ،یرمستقیم است و کمککار

و کلی از نفس نیز تميایز میگياارد و اولی

افعيال تعقلی معمولی مياسيييت و منيابع آن،

را شيييعور بيه نفس (و بيالطبع) و دومی را

هميان سيييازوکيارهيایی اسيييت کيه در تعقيل

شييعور به آن شييعور (و اکتسييابی) میداند

درجهاول وجود دارد .به تعبیر خود ارسطو،

(ابنسيييینيا61 :1371 ،؛  .)30 :1404بيا اینکيه

نفس نیز معقولی همچون سيييایر معقوالت

مشيييهور آن اسيييت کيه عقيل دركکننيدۀ

اسيت (ارسطو )74 :1980 ،و فرایند شناخت

کلیات اسيت و نه جزئیات ،وی جزئیبودن

آن ،همانند فرایند شييناخت دیگر معقوالت

آگياهی شيييخص بيه خودش را ميانع از آن

است.

نمیدانييد کييه عقيلِ دركکننييدۀ کلیييات،

نظریيۀ ارسيييطو دربياب خودآگياهی،

مدرِك این آگاهی باشيد (ابنسيینا:1404 ،
80؛ ابنسيینا .)117 :1371 ،بوعلی در بح«

 .1رأی هیوم این است که «من هیچگاه نمیتوانم

حسی مختلف است» و در ورای این ادراكها نفسی

خودم را دریابم ،مگر با ادراکی حسی؛ و هیچچیزی

نیست و نفس را باید داستانی عامیانه و تخیل دانست

را نمیتوانم مشاهده کنم ،مگر ادراك حسی را» .به

(.)Pasnau, 2004: 335-336

باور وی ،ذهن «توده یا مجموعهای از ادراكهای
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نفسشييناختی ،از دیدگاه مادهيييييصييورت

سييایر معرفتها ،با دخالت بدن و قوا همراه

ارسيييطویی رویگردان میشيييود و نفس را

نیست( 2ابنسینا210 :1400 ،يي )211و مقدم

منطبع در بيدن نمیدانيد و آن را موجودی

بر تجربه و مسيتقل از آن اسيت ( Brown,

مستقل در نظر میگیرد و حتی گاهی رابطۀ

)2001: 28؛ بييهعيبييارتيی ،خيودآگيياهيی

نفس و بيدن را همچون رابطيۀ بيدن و لبيان

برقرار اسيييت ،چه قوۀ شيييناختی بر خودش

معرفی میکند (ابنسييینا1405 ،الف.)225 :

تفکر کند ،چه بر شيييیئی ،چه اصيييالً تفکر

وی معتقيد اسيييت نفس فقط بيه این دلیيل بيه

نکند و این سيييخن بهروشييينی در تضييياد با

بيدن نیيازمنيد میشيييود کيه امکيان وجودش،

دیدگاه ارسييطویی اسييت ( Alwishah,

در ذاتش نیسييت ،بلکه همراه با بدن اسييت؛

 .)2015: 147شيييیخ برای تفهیم اینکييه

بنيابراین اگر نفس حيادث نبود ،بيه بيدن نیياز

نفس نياطقيه ،هم از لحياظ وجودی و هم

پیدا نمیکرد (ابنسييینا .)176 :1404 ،نفس

ازنظر معرفتی ،از بيدن مسيييتقيل اسيييت ،در

برای اسيتکمال برخی قوایش به بدن و امور

اسيتداللی تنبیهی ،3وضيعیت انسيان معلق در

بدنی نیاز دارد ،اما اسييتکمال نفس ناطقه به

فضيييایی را تصيييویر میکنيد کيه شيييرایط

بدن ارتباطی ندارد و م الً چنین نیسيييت که

خاصيش موجب میشيود اعضيای بیرونی و

کودك در حال رشيد ،از مرحلۀ حسياسيیت

درونیاش را درنیيابيد ،اميا از خود و ذاتش

بيه مرحليۀ نياطقیيت برسييييد و فقط بيا امری

،افل نمیشيييود (ابنسيييینا27-26 :1375 ،؛

خيارجی اسيييتکميال مییيابيد کيه عقيل بيه آن

 348 :1375ي350؛  .)233 :1381تأکید او بر

افياده میکنيد( 1ابنسيييینيا1405 ،ب.)403 :

این اسييت که آگاهی یادشييده ،بیواسييطه

همین مبنيای نفسشييينياختی ابنسيييینيا ،در

اسييت و بهعکس آگاهی از محسييون که

معرفيتشييينياسيييی او نیز اثر میگياارد و او

واسيييطيه میطلبيد ،در شييينياخيت نفس از

معتقيد میشيييود کيه آگياهی نفس نياطقيه از

خودش ،آلتی واسيطه نمیشيود و اگر چنین

خودش ،معرفتی ذاتی اسيييت کيه بيهعکس

شييود ،درواقع شييخص از بدن محسييوسييش

 .1و انما تستکمل فی امر خارج یفید العقل.

 .3بوعلی معتقد است بر شعور نفس به ذاتش برهانی

 .2بيهعبيارتی ،خودآگياهی وقتی پيدیيد میآیيد کيه

اقامه نمیشود (ابنسینا.)161 :1404 ،

عقيل ،نفس ناطقيۀ حادث را بر بدن مسيييتعيد افاضيييه
میکند.
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آگاه میشييود ،نه نفسييش (ابنسييینا:1404 ،

ادراك کياميل ملحق میشيييونيد و از وجود

 .)80انسینا بهرهگیری از آلت را مخصوص

ذاتشيان ،افل نیسيتند؛ اگر هم پس از خواب

معرفيت بيالقوه و اکتسيييابی میدانيد و آن را

یا مستی نتوانند تأیید کنند که در آن حالت

متمایز از آگاهی بیواسيطۀ نفس به خودش

بييه ذاتشييييان علم داشيييتييهانييد ،بييه علييت

میداند که معرفتی بالفعل و دائمی اسييت و

فراموشکاری اسيت ،نه نبود آگاهی در آن

همزميان و متالزم بيا وجود نفس حياصييييل

حياليت (نصيييیراليدین طوسيييی ،1386 ،ج:2

میشود و نفس مفطور و مطبوع با آن است

375يييي)376؛ به تعبیر دیگر ،شعور به شعور

(ابنسيینا60 :1404 ،؛ ابنسيینا148 :1404 ،؛

بالاات (یا یادآوری شيييعور بالاات) ،یر از

ابنسيینا)79 :1404 ،؛ بهعبارتی ،شيعور ما به

شيعور بالاات اسيت و ممکن اسيت شيخص

ذاتميان ،خود وجودميان اسيييت و همین کيه

بیدار نیز در صيورت بهیادنسيسردن کارهایی

ذات حاصيل میشيود ،این شيعور بالفعل نیز

کيه از سييير آگياهی انجيام میداده ،بيه یياد

پدید میآید و پیدایشيش قید خاصيی ندارد

نیياورد کيه در آن هنگيام ،شيييعور بيالياات

و به وقت خاصيی اختصياص ندارد و دائمی

داشيييته اسيييت (ابنسيييینا )61 :1371 ،و به

است (ابنسینا.)161 :1404 ،

اکتسياب و تنبیه نیاز داشيته باشيد (ابنسيینا،

برایناسيان ،شيروطی از قبیل تامبودن
خلقت و آفتنداشيتن نفس که در توصيیف
موقعیت انسييان معلق ذکر شييده (ابنسييینا،
 ،)235 :1381موجيب تحقق تيام ذاتانيد و
بدون آنها ،یا ذات انسيانی حاصيل نیسيت،
یا نقیصيييهای عارضيييی دارد و همین باع«
میشيود شيعور به ذات مختل شيود .شيیخ در
ذیيل توصيييیف انسيييان معلق اظهيار میکنيد
انسيييانهيایی کيه ادراك کياميل نيدارنيد ،م الً
حوان ظاهریشييان تعطیل شييده (شييخص
خواب) ،یا حوان ظاهر و باطنشيان با هم از
کار افتاده اسيت (شيخص مسيت) ،به انسان با

.)30 :1404
 .1 .2دالیل رویگردانی بوعلی از تجربهگرایی
ارسطویی

برای آنکه نشيان دهیم ابنسيینا برای رسيیدن
بيه دیيدگياه مقيابيل خودآگياهی ارسيييطویی،
توجیهاتی داشييته اسييت ،به برخی از دالیل
مخيالفيت شيييیخ بيا نظریيۀ آگياهی مشيييرو
منسوب به ارسطو اشاره میکنیم:
الف .مهمترین دلیيل ،هميان دیيدگياه
نفسشييناختی ابنسييینا و اعتقاد او به تجرد
نفس اسييت که با دیدگاه ارسييطو که نفس
را همچون صيييورت حيال در مياده میدانيد،
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زاویيه پیيدا میکنيد .ازنظر ارسيييطو ،عقيل

میگیرد کيه مفهوم معلوم بيالفعيل ،مفهوم

منفعييل فقط قوۀ خيياصيييی دارد ،نييه ذات

عيالم نیز اسييييت و بيا آن ،عيالم میتوانيد

خياصيييی و بيا ادراك ميدرك اسييييت کيه

خييودش را نييیييز دریييابييد ( Aquinas,

تعقلش فعال میشيود (ارسيطو،)72 :1980 ،

1951, Book III, Chapter IV,
.)Lectio 9, 727

اما ابنسيييینا معتقد اسيييت عقل منفعل ذات
دارد؛ چون اگر چیزی ذات نداشييته باشييد،
قيابلیيت وجودیيافتن و بيالفعيلشيييدن را هم
ندارد .شيیخ معتقد اسيت عقل منفعل صيرفاً
در قبال صيورتهای علمی حصيولی ،بالقوه
اسييييت و ذاتی دارد کيه بيالفعيل ،حياليت
خودآگاهانۀ حضييوری دارد .برایناسييان،
فعلیيتیيافتن عقيل منفعيل ،تيأییيدی مجيدد بر
وجود خودآگياهی اسيييت و عليت پیيدایش
خييودآگيياهييی مييحسييييوب نييمييیشييييود
(.)Alwishah, 2015: 147-148
ب .مراد ارسطو از همسانی تعقل خود
با سيایر تعقلها مشيخص نیست .طبیعتاً عقلی
کيه همچون ميادۀ اولی ،بيالقوه در نظر گرفتيه
شيده ،صيورتی ندارد تا واسيطۀ در شيناخت
خودش شييود و ازاینروسييت که ارسييطو
میگویيد عقيل بيالقوه ،برای خودش معقول
میشيييود ،اميا نيه بیواسيييطيه ،بلکيه همچون
سایر اشیای معقول ،بهواسطۀ مفهوم ،معقول
میشيود .وی برای اثبات این مطلب ،به این
اصيييل اسيييتناد میکند که «معلوم بالفعل و
عييالم بييالفعييل ،یييک موجودنييد» و نتیجييه

عبيارت اخیر را کيه ممزوج بيا تفسيييیر
آکوئینان اسييت ،سيينت مرسييوم شييارحان
یونيانی و عرب را نیز تيأییيد میکنيد؛ آنيان
ميیگيویينييد عيقييل خيودش را بييا صيييورت
میشيناسيد ،ولی نه با صيورت خودش ،بلکه
با صيييورت انتزاعی شيييیء عینی ( Cory,
 .)2014: 28اما
شيارحانی همچون اسيکندر افریدوسيی
دخالت صييورت انتزاعی در خودآگاهی را
بيا طرح گونيهای اتحياد عياقيل و معقول همراه
ميیکينينييد و ميیگيویينييد افيعييال ميربيو بييه
شيناخت اشيیای عینی ،ضيرورتاً همان افعال
مربو به شيناخت شيخص از خودش اسيت
و وقتی شيخص بر آن اشيیا تعقل میکند ،به
خودش هم میاندیشيييد و هنگام تعقل ،آن
اشيیا ،عقل میشيوند؛ چون اگر عقل بالفعل
عبارت باشيد از اشيیای معقول و آنها را نیز
تيعيقييل کينييد ،درواقيع بييه تيعيقييل خيودش
مييیپييردازد (.)Cory, 2014: 28-29
برخی محققيان معياصييير نیز بيا تيأییيد همین
برداشييت ،گفتهاند براسييان نظر ارسييطو،
وقيتيی عيقييل بيياليقيوه یيکيی از ميعيقيوالت
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عيادیاش را تعقيل میکنيد ،بيهگونيهای بيا آن

اگير ایين درونبيیينيی و خيودآگيياهيی رد و

یيکيی ميیشيييود (Lewis, 1996: 39-

انکيار شيييود ،هیچگونيه نظر برونبینيانيه و

.)40

دیگرآگياهيانيهای نمیتوانيد جيایگزین آن
اگر تفسيیر اخیر از چگونگی دخالت

صيورت علمی در خودآگاهی را معیار قرار

شييود و راه شييناخت نفس بهکلی مسييدود
میشود (ابنسینا.)80 :1404 ،

دهیم ،ابنسييینا از دو جهت بر آن نقد وارد

د .ابنسيینا در کتاب اشيارات ،پس از

میکنيد .1 :بيه نظر او خودآگياهی بيه ثبيات

گزارش انسيان معلق ،اشيکالی را طرح و نقد

نیياز دارد و این ثبيات را فقط نفس مجردی

میکنيد کيه بيه وسيييياطيت فعيل نفس در

برآورده میکنيد کيه از امور خيارجی ،م الً

خودآگاهی اشياره دارد .اشيکال این اسيت

حس و متعلقاتش ،متأثر نباشيييد (ابنسي يینا،

که ممکن اسيت کسيی بگوید ما بهواسيطهی

 ،)234 :1381اميا بيا این تفسيييیر از سيييخن

فعلمان ،به ذاتمان آگاه میشييویم .شييیخ در

ارسيطو ،نفس هر لحظه ،خودش را متناسيب

یکی از پياسيييخهيایش اظهيار میکنيد کيه یيا

بيا معقول بيالفعلش تعقيل میکنيد و ثبيات

فعل پیشياتأملی ،فعل به معنای کلی اسيت و

ندارد ()Cory, 2014: 113؛  .2همچنین

به فاعل خاصييی مربو نمیشييود؛ یا فاعل

این ادعيا بيه نظریيۀ اتحياد عياقيل و معقول ختم

خاصيی دارد .در فرا اول ،فعل به شيخص

میشييود که ابنسييینا دسييتکم در برخی

خاصييی مربو نمیشييود و اگر به شييخص

مواضيييعش ،بهشيييدت با آن مخالفت کرده

معینی مربو نشيود ،به «من» هم که شيخص

اسييييت .وی اتييحيياد ایيينچيينييیيينييی را در

معینی هسيييتم ،مربو نمیشيييود .در فرا

خييودآگيياهييی جيياری مييیدانييد ،1نييه

دوم هم اگر فعيل ،مختص بيه من بياشييييد،

دیگرآگاهی (ابنسینا327 :1375 ،ي.)329

واسييطۀ در اثبات ذاتم نمیشييود؛ زیرا فعل

ج .به نظر ابنسيييینا ،شيييناخت نفس با

من ،از آن نظر که فعل من اسييت ،جزئی از

گونيهای درونبینی همراه اسييييت کيه هیچ

مفهوم ذات من محسيييوب میشيييود و در

واسيطهای جایگزین آن نمیشيود؛ درنتیجه

فهم ،ذات ،قبيل از فعيل اثبيات میشيييود ،یيا

 .1این دیدگاهی است که تمامی فیلسوفان مؤسس
مسلمان آن را پایرفتهاند (مصباحیزدی ،1366 ،ج:2
203ي.)204
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دسيييتکم همراه با آن اثبات میشيييود ،نه

خيودآگيياهيی جيزئيی ،بييا عيليميی نيياميتيمييایيز

بهواسيطۀ آن (ابنسيینا .)235 :1381 ،برخی

طرفیم؛ چون نفس هنوز کامالً وضوح نیافته

باتوجهبه اینکه بیان ارسيطو مسيتلزم آن است

اسييييت و فقط وجودداشيييتنش را درك

کييه فيعيليی درجييهاول و ،يیيرتييأميليی ،ميتيعيليق

میکنیم؛ مانند اینکه هنگام دیدن شييیئی از

شيناسيایی توجه متأمالنهای باشيد که واسيطۀ

راه دور ،فقط وجودداشيتنش را میفهمیم و

در ظهور خودآگاهی اسييت ،این اشييکال و

از مياهیيت تفصيييیلیاش نياآگياهیم .اميا در

پاسيخ را بهترتیب ،شيرح نظریۀ ارسيطو و نقد

خودآگيياهی کلی ،بييا تحقیق و نظرورزی

آن ازنظر ابنسييینا دانسييتهاند ( Kaukua,

فييلسييييفييی ،انييدكانييدك بييه آگيياهييی

 )2015: 73و میتوان آن را هم شيياهدی

تفصيييیلیتری راه مییيابیم و اجزا و قوا و

صيریح بر رویگردانی شيیخ از دیدگاه معلم

سيييایر تفصيييیالت نفس را درك میکنیم

اول دانست.

( Cory, 2014: 77-83 ;Aquinas,

یفیق منظر
ینیاسیی :تل
یرییبگرایی آکوئی
 .3تق
ارسطویی و سینوی

 .)2020: 927البته در نظر ابنسيييینا نیز با
آگيياهييی وجييودی و جييزئييی بييه نييفييس،
تفصیالت ماهوی نفس مشخص نمیشود و

آکوئینان خودآگاهی را به دو دستۀ جزئی

به تحقیقات فلسيفی نیاز اسيت ،اما ناآگاهی

(خيودآگيياهيی بييه وجيودداشيييتين نيفيس و

از امور ماهوی بعدی ،نقصيييی در وضيييوح

افعيالش) و کلی (خودآگياهی تفصيييیلی بيه

آگياهی وجودی نفس بيه خودش و قوت

ماهیت نفس) تقسیم میکند ( Aquinas,

نفس در خودآگاهی ایجياد نمیکنيد ،اما در

 .)2020: 312هردو خودآگياهی پس از

دیيدگياه آکوئینيان ،آگياهی نفس بيه وجود

بيالفعيلشييييدن عقيل و وقوع خودآگياهی

جزئیاش ،آگاهی درنهایت ضييعف و ابهام

بالفعل ر میدهند .نکتۀ مهم این اسيت که

اسييت و مکمل و تقویتکنندۀ آن ،آگاهی

در دیييدگيياه آکوئینييان ،تمييایز دو نحوۀ

بييه تيفيياصييييیييل ميياهيوی نيفيس اسييييت

خودآگياهی بيه این دلیيل نیسييييت کيه در

(.)Aquinas, 2020: 317

خودآگياهی جزئی ،بيه وجود نفس آگياهی

پيس ،از دیييد تيومييان آکيوئيیينييان،

داریم و در خودآگياهی کلی ،بيه مياهیتش،

اگرچه بهلحاظ زمانی ،بح« از خودآگاهی

بلکيه هردو خودآگياهی ،مياهویانيد ،اميا در

جزئی نيامتميایز مقيدم اسيييت ،اميا از لحياظ
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شييرافت و وضييوح ،خودآگاهی کلی تقدم

شيناختی ندارد (Pasnau, 2004: 334؛

دارد و کميالِ خودآگياهیِ جزئی اسييييت؛

 ،)Beakley et-al.,1992: 193امييا

درحالیکه در نظر ابنسييینا ،علم بیواسييطۀ

آکوئینان با تأثیری که از پیشييینیانش (م الً

نيفيس بييه خيودش ،چييه قيبييل از حصيييول

آلبرت کبیر) پيایرفتيه اسييييت ،نظریيهای را

خودآگاهی ماهوی ،چه پس از آن ،همواره

عرضييه میکند که براسييان آن ،نمیتوان

وجود دارد و بيا تکياميلیيافتن خودآگياهی

وضيييعیيت نفس را دقیقياً همچون ميادۀ اولی

ميياهوی ،تغییر هویييت نمیدهييد؛ همچنین

ترسيييیم کرد و با شيييیبی مالیم ،از دیدگاه

ازنيظير شيييیيخ ،آگيياهيی جيزئيی ،بييه دليیييل

ارسطویی فاصله میگیرد.

بیواسطهبودن ،تقدم بالشرف نیز دارد .منشأ

تومييان نفس بييالقوه را از صيييحن يۀ

این باور آکوئینان ،دیدگاه نفسشيييناختی

واقييعييیييت بييیييرون نييمييیبييرد و از لييحيياظ

اوست.

وجودشييينياختی نيادیيدهاش نمیگیرد ،بلکيه

در نفسشيناسيی ،وی همچون ارسيطو

معتقد میشيود که نفس بالقوه ،صيرفاً ازنظر

معتقد اسيت که نفس جوهر مسيتقلی نیسيت

معرفيتشييينياختی معقول واقع نمیشيييود و

و صييييورت بييدن بييه شييييمييار مييیآیييد

پیش از عميلکردن و بيالفعيلشيييدنش ،در

( )Aquinas, 2020: 1868-1869و

قیيان بيا اشيييیيای معقول ،چیزی نیسييييت

سيييسيس هيميیين اعيتيقيياد را بييا خيودآگيياهيی

( Aquinas, 1951, Book III,

فراآگياهيانيه 1نياسيييازگيار مییيابيد ( Cory,

Chapter IV, Lectio 9, 727؛

 .)2014: 39در هيميیين حيیيطييه ،تيفيياوت

 .)Pasnau, 2004: 334بييه عقیييدۀ او

نظریۀ مادهيييييصييورت او و ارسييطو در این

عقييل بييالقوه و بييالفعييل ،هریييک نحوهای

اسيييت کيه ارسيييطو نفس را همچون ميادۀ

خودآگياهی دارنيد کيه بيه ترتیيب عبيارتانيد

اوالیی در نظر میگیرد کيه صيييرفياً منفعيل

از :خودآگاهی اسيتعدادی و بالفعل .2وی با

اسيت و بدون تجربۀ خارجی ،هیچ فعلیت و

طرح تميایز میيان این دو نحوۀ خودآگياهی

supraconscious

 .2چنانکه در مقدمه گفتیم ،این تقسیم مختص به

خودآگاهی بالفعل و ،یرآگاهانهای است که در

آکوئینان نیست ،اما طرز تعبیر به او اختصاص دارد.

.1

self-knowing

اصل ماهیت نفس ریشه دارد ( Cory, 2014:
.)26
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قصيييد دارد بین دو نظریيه جمع کنيد :نظریيۀ

کیفیياتی هسيييتند که به سيييمت عملکردن

منسيييوب بيه ارسيييطو کيه خودآگياهی را

هيدایيت میکننيد؛  .2بيا ارادهکردن اجرایی

مشيرو به ادراك حسيی امر عینی میداند

میشيوند؛ یعنی اگر شيرایط اجازه دهد ،قوه

و دیيدگياه کسيييانی نظیر ابنسيييینيا کيه ذات

را از لحيياظ انفسيييی مجيهز میکننييد 2تييا

نفس را قطعنظر از هر امر و شير خارجی،

بيهواسيييطيۀ فرميان اراده ،عملیيات ميدنظر را

خودآگياه میداننيد ( Cory, 2014: 3,

انجيام دهيد ( )Cory, 2014: 123و بيه

 .)17, 37-38, 53امييا وضيييييعييیييت

شناسنده کمک میکنند که :الف .بهراحتی

خودآگياهیِ عقيل بيالقوه ،نظریيۀ رمزآلودی

به عملی بسردازد یا ب .به فعل شناختی وارد

را رقم میزنييد کييه در آن ،نفس پیش از

شيييييود (Aquinas, 2020: 1944؛

فعلیيت ،خودش را نيه کيامالً بيالقوه مییيابيد،

 .)Brown, 2001: 27از حييوزههييای

نيه کيامالً بيالفعيل (.)Brown, 2001: 25

تسيييهیلگری یادشيييده میتوان پی برد که

گاهی مفسران آکوئینان با اصطالح مرحلۀ

اسيييتعيدادهيا در دو دسيييتيه جيای میگیرنيد:

مضيمر خودآگاهی ( Pansnau, 2015:

اسييييتيعييدادهييای ميعيطيوف بييه عيمييل 3و

625؛  )Cory, 2009: 214یيا مرحليۀ

اسيييتعيدادهيای شييينياختیAquinas, ( 4

بيالفعيلِ نيامتعین خودآگياهی ،بيه این حياليت

 .)2020: 318هر دو سينخ از اسيتعدادها،

اشياره میکنند (،)Gilson, 2002: 255

در حوزۀ مرتبط با خودشيان ،اصيول بدیهی

اما خود تومان ،مفهوم «استعداد »1را بهکار

اسيييييتيييدالل را فيييراهيييم ميييیآورنيييد

میبرد.

( .)Dougherty, 2011: 147باتوجهبه

بينييابير رأی آکيوئيیينييان ،اسيييتيعييداد،

مجال اندك ،به اسيتعدادهای شيناختی (که

مفهومی عام اسيت که فقط در خودآگاهی

بيا بحي« نظری کنونی سيييازگيارتر اسيييت)

اسيييتيعييدادی کيياربيرد نييدارد .بييهطيورکيليی

اشيييارۀ کوتاهی میکنیم .برای اندیشيييیدن

اسييتعدادها عوارضييی از مقولۀ کیفاند که

فرد ،به دو شير نیاز اسيت که یکی شير

دو خصيييوصيييیيت دارنيد .1 :در میيانيۀ قوه و

مربو به عقل شييناسيينده اسييت و براسييان

فيعييلانييد :کيميياالت اوليی هسيييتينييد؛ یيعينيی

آن ،بيایيد شيييخص ازنظر انفسيييی 5مجهز و

1. Habitual or habit.
2. Subjectively equipped.
3. Habit of synderesis.

4. Cognitive habits.
5. Subjective.
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صييياحبکمال باشيييد تا با حضيييور شيييیء

( .)Aquinas, 2020: 312در مييقييام

عینی ،1عملیيات شييينياخيت را انجيام دهيد؛

مقایسييه میتوان گفت ابنسييینا وجود نفس

شييير دیگر نیز به شيييیئی ربط مییابد که

و خودآگياهی را تفکیيکنياپيایر میدانيد

قرار اسيت شيناخته شيود و مفادش این اسيت

(ابيينسيييييیيينييا )161 :1404 ،و تييومييان

کيه برای شييينياخيت ،بيایيد شيييیء عینی نیز

اسيييتعدادداشيييتن برای خودآگاهی را عین

موجود و در دسترن باشد.

هسيييتی نفس ناطقه تلقی میکند ( Cory,

اسييتعداد شييناختی که کمال اول عقل

.)2014: 128

اسيييت ،بيا دخياليت خیيال و در اثر ارتبيا بيا

حييال ،ذات نيفيس کييه در مسييييألييۀ

شيرایط خارج از خود عقل به دسيت میآید

خودآگيياهی ،کييار اسيييتعييداد در سييييایر

و شر اول را مهیا میکند و در پی آن ،در

شييينياخيتهيا را میکنيد ،یکی از دو شييير

صيورت تحقق شير ثانوی ،کمال ثانوی یا

فعلیتیافتن اسيتعداد (در اینجا ،فعلیتیافتن

عملیاتی عقل (اندیشيیدن) حاصيل میشيود

خودش و خودآگياهی) را برآورده میکنيد

(.)Cory, 2014: 123

که عبارت اسيت از شير تجهیز انفسيی .اما

اميا چیزی کيه اسيييتعيداد نفس برای

صيرف تجهیز انفسيی کفایت نمیکند؛ زیرا

شيناخت خودش خوانده میشيود ،برخالف

نفس در ابتيدا فعلیتی نيدارد تيا معقول واقع

تمامی اسيتعدادهای دیگر که عرا هسيتند

شيييود و همین بالقوهبودن موجب میشيييود

(از ميقيول يۀ کيیيف) ( Aquinas, 2020:

که شيير دوم برای فعلیتیافتن اسييتعداد،

 )2324و اکييتسيييييابييی ( Lambert,

یعنی لزوم در دسيييترنبودن شيييیء عینی،

 ،)2007: 109عيارا بر نفس نیسيييت

حاصيييل نشيييود (.)Cory, 2014: 128

( ،)Aquinas, 2020: 313بيليکييه عيیين

برای رفع این مانع باید به مبنای ارسيييطویی

ذات نفس اسييييت و ذات نفس ،از لحياظ

توميان توجيه کنیم کيه براسيييان آن ،نفس

کارکردی ،معادل اسيييت با اسيييتعداد الزم

بالقوه ،با علم ،بالفعيل میشيييود و علم نیز با

برای خودآگياهی بيالفعيل؛ یعنی برای افعيال

صيييورت علمی بيه دسيييت میآیيد .در این

مربو به خودآگاهی ،خصيوصيیت اسيتعداد

صيورت ،یا نفس ،خود را با صيورتی بالفعل

را دارد یا در جایگاه اسيتعداد قرار میگیرد

میکند و میشييناسييد که از خودش انتزاع

1. Object.

ب
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کرده ،یا با صيييورت علمی شيييیء خارجی

را بيازیيابيد (دیبياجی و دیگران.)33 :1387 ،

فعلیيت مییيابيد .فرا اول نيامعقول اسيييت؛

از هيميیين ميوضييييع پيیييداسييييت کييه وی

زیرا اوالً نفس بيا انتزاع خودش ،بيه درك

درخصوص جایگاه عقل فعال نیز دیدگاهی

خود نایل نمیآید؛ چون ،یرمادی اسييت و

نيظيیير ميفسييييران التيیين ارسييييطيو دارد

انيتيزاع ،بيرای ميعيقيولکيردن شيييیء مييادی

(335-336

Aquinas,؛

کياربرد دارد؛ ثيانیياً اگر بيه فرا محييال،

 )Amadio et-al, 2020و آن را

صييورتی انتزاع کند ،حاصييل انتزاع ،بهدلیل

موجودی خييارج از نفس تلقی نمیکنييد،

کلیبودن ،بر هميۀ نفون منطبق میشيييود،

بلکه آن را قوهای در درون شيخص میداند

حيالآنکيه در معرفيت بيه نفس ،بيا معرفتی

که از آنچه تجربه شيده و خیال ارائه کرده،

جزئی سيروکار داریم ( Brown, 2001:

صيييورتهييای ميعيقيول را انيتيزاع ميیکينييد

 .)20همچنین آکوئینان هیچجا این اصييل

( .)Haldane, 1992: 205درواقع عقل

ارسييطویی را که «عقل نیز معقولی همچون

دو شيييأن منفعل و فعال دارد که طبق نظریۀ

سيایر معقولهاسيت» ،شياهد نیاورده اسيت تا

مادهيييي يصييورت ،به دو بُعد انسييان مربو

نیازمندی نفس به صيورتگیری از خودش

میشيييود :نفس در حياليت طبیعیاش بيالقوه

را اثبييات کنييد (.)Cory, 2009: 165

است (( )Cory, 2014: 127شأن منفعل

پس بيایيد بيه فرا دوم روی آورد و گفيت:

نفس که به بُعد مادی انسان مربو میشود)

نفس بيالقوه برای بيالفعيلشييييدن ،بيه تيأثیر

(255

 )Gilson,و در

خييارجيی نيیيياز دارد ( Brown, 2001:

مواجههاش با محسيوسيات ،از آنها اثر علّی

.)23

میپيایرد و فعيالیيت انتزاع صيييورتهيای

2020:

2002:

امييا تييأثیر خييارجی چگونييه تييأثیری

معقول از آنها را آ،از میکند (شييأن فعال

اسيييت؟ در نظيام فکری آکوئینيان ،تجربيۀ

نفس کيه بيه جنبيۀ صيييوری انسييييان ربط

حسييی علت تفکر اسييت 1و قوای حسييی به
عقل کمک میکنند تا جایگاه شيایسيتهاش
 .1وی در اینجا صراحتاً در برابر افالطون و بوعلی

را برانگیزانند یا براسان دیدگاه ابنسینا ،فقط معد

قرار میگیرد« :قوای حسی برای فهم نفس الزماند،

نفس باشند ،بلکه برای عقل ،متعلق شناسایی متناسب

نه اینکه بنابر نظر افالطون ،بهصورت بالعرا ،نفس

را بازنمایی میکنند» (.)Haldane, 1992: 205
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مییيابيد) .)Gilson, 2002: 255(1این

آن ،هيیيچ نيقشيييی در خيودآگيياهيی نييدارد

صورتهای معقولِ حاصل از فعالیت نفس،

(.)Cory, 2009: 166

دو وظیفه دارند :الف .فعلیتبخشيی به عقل
بيالقوه و تبيدیيل خودآگياهی اسيييتعيدادی بيه
خودآگاهی بالفعل؛ ب .بازنمایی محسيون
خارجی .در وظیفۀ نخسييت ،عقل صييورت
شيييیء خيارجی را فيارغ از اینکيه صيييورت
کدام شييیء خارجی اسييت ،با جنبۀ فعالش
(عقيل فعيال) از مياده انتزاع و تجریيد میکنيد
و هيميیين فيعيياليیييت عيقييل ،کيمييال ،تيعيیين و
فيعيليیيتيش را ميوجييب ميیشيييود ،نييه ایينيکييه
صيورت نفس ،صيورت علمی شيیء خاصيی
شيود که منتزعمنه اسيت .2پس عقل فقط در
همین بالفعلشيييدن ،به شيييیء خارجی نیاز
دارد ،نه در شيناخت خودش ( Aquinas,
 )2020: 1771و صيييورت علمی از آن
حی« که تعینبخش به فاعل شناساست ،در
خودآگيياهی دخیييل اسييييت و از جهييت
بيازنميایی معلوم ميادی در عقيل و دالليت بر

 .1 .3وجوه التزامنداشتن توماس به دو
دیدگاه پیشین و طرح رأی تلفیقی

الف .تعبیر تيازه از عبيارت ارسيييطو :اگرچيه
عقيل در تعقيل بيالفعيل خود ،همچون تعقيل
سيایر امور ،به شيیء بیرونی نیاز دارد ،اما در
خودآگياهی بيالفعيل ،شيييیوۀ بهرهگیری از
شیء بیرونی متمایز است.
آکيوئيیينييان در تيفسيييیير ایين عيبييارت
ارسييطو که «عقل خودش را همچون سييایر
معقوالت تعقل میکند» تفسييیری را که در
ابيتييدا بييه ذهين ميیرسييييد ،رد ميیکينييد و
میگویيد منظور این نیسييييت کيه عقيل بيا
صيييورت انتزاعی خودش ،بيه تعقيل خود
بسردازد .توميان تيأکیيد میکنيد کيه آنچيه
موجب خودآگاهی میشيود ،صيورت شيیء
خارجی اسييت ،اما به این مطلب نیز بسيينده

 . 1اما جایگاه شایستۀ عقل فعالی که خود ،صورت

متعین است و کار صورت شیء محسون،

انسان است و فعلیت ماده محسوب میشود ،چه

تعینبخشیدن به صورت نامتعین انسان است

معنایی دارد؛ آیا بالفعلشدن آنچه بالفعل است،

(.)Gilson, 2002: 255

تحصیل حاصل نیست؟ برای پاسخ باید دوباره به

 .2ایضاحی دیگر :اما صور انواع ،واسطهای

مفهوم استعداد بازگردیم و بنابر تعبیر یکی از مفسران

نامرئیاند .این صورتها عقل را بالفعل میکنند ،اما

تومان بگوییم :شیء خارجی ،فعلیت صورت انسان

توجه ما به آنها معطوف نیست ،حتی در

را تعین میبخشد؛ درواقع صورت انسان ،بالفعلِ

خودآگاهی (.)Pasnau, 2004: 340

نامتعین است ،اما صورتِ شیء محسون ،بالفعل

ب
بررسی روند دگرگونی خودآگاهی مدنظر ارسطو در آرای ابنسینا و آکوئیناس /سید علی حسینی

469

نمیکند و میگوید اگر قرار باشيد صيورت

هیوالی اولی در نظر گرفتييهانييد و احکييام

یک شيیء خارجی ،م الً صيورت اسيب ،هم

هیولی را به آن نسيييبت دادهاند ،عقل بالقوه

موجب شيناسيایی اسيبهای خارجی شيود،

را ذاتی بيا تجهیزات خياص در نظر میگیرد

هم عقل را بشييناسيياند ،این صييورت واحد،

و به نظر میرسيد علت اینکه میتواند چنین

در دو شييناخت ،یک نقش نخواهد داشييت

نظير و راهحليی ارائييه دهييد ،اعتقييادش بييه

و آن جنبهاش که در شناخت شیء خارجی

،یرميادیبودن نفس بياشيييد و در این اعتقياد

(اسييب) دخیل اسييت ،همان جنبهای نیسييت

نیز از ارسيييطو تمييایز مییييابييد ( Cory,

که در شييناخت بالفعل از خود ،مؤثر اسييت

2014: 216؛ .)Pasnau, 2004: 334

و درنتیجيه ،حياليت خودآگياهی ،از حياليت

ب .مخيالفيت بيا ابنسيييینيا :آنچيه در

شييينيياخييت اميور عيیينيی ميتيمييایيز ميیشيييود

خودآگياهی بيالفعيل درك میشيييود ،ذاتی

(.)Cory, 2014: 94-95

اسيت که در حال فعالیت اسيت؛ آگاهی از

پس در اینجييا آکوئینييان انييدیشييييۀ
خودش را بر عبارت ارسطو تحمیل میکند

ذات صيرف ،ایزوله و بیفعالیت امکانپایر
نیست.

و پشيييتوانيۀ این انيدیشيييه نیز تالش او برای

تيومييان ميیگيویييد ذاتيی کييه ازنيظير

معرفی این مفهوم اسيييت کيه عقيل بيالقوه،

انفسيييی برای خودآگياهی مجهز اسييييت،

موجودیت و ذاتی است که برای مبدلشدن

بهتنهيایی برای خودآگاهی کفيایت نمیکنيد

به عقل بالفعل ،ازنظر انفسيی مجهز اسيت و

و فقط شييير الزم آن را دارد و شييير

فعيالیيت نفس بر شيييیء خيارجی جرقيهای

تکمیيلکننيدۀ آن ،بيه فعلیيت رسيييیيدن عقيل

اسيييت که نفسِ از قبيلْ مهیيایِ تاریکمانده

بيالقوه اسيييت و این بيه فعلیيت رسيييیيدن ،بيا

را روشيين میکند ،نهاینکه صييورت شييیء

فعالیت نفس میسيير میشييود؛ فعالیتی که بر

خارجی ،صيورت نفس شيود و شيریکالعله

اثير ميواجيه يۀ نيفيس بييا شيييیء عيیينيی آ،يياز

برای وجودیيافتن و معرفيتیيافتن آن شيييود

میشود.

( Aquinas, 2020: 313; Cory,
.)2014: 62, 113
بيهاینترتیيب ،توميان برعکس برخی
شيارحان ارسيطو که عقل بالقوه را همچون

در اینجيا آکوئینيان از ابنسيييینيا جيدا
میشيود؛ زیرا به نفس صيرفی که از شيرایط
خارجی برکنار است ،خودآگاهی را نسبت
نمیدهد.
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ج .تالش برای جياب مزیيت دیيدگياه

شييود ،هم هویت وجودی نفس گسييسييته

سيييینوی :آکوئینيان متوجيه میشيييود کيه

نشييود .درواقع اگر خودآگاهی اسييتعدادی

مزیيت دیيدگياه سيييینوی در این اسيييت کيه

نبياشيييد ،دخياليت حس و فعلش بيههیچوجيه

خودآگاهی و درونبینی اولشييخصييی در

نمیتواند نفس را بهصييورت مسييتقیم برای

آن تييداوم ميییييابييد و نيفيس در هينيگييام

خودش حاضير کند و خصيوصيیت شيهودی

خودآگياهی صيييرف و دیگرآگياهی ،در

و اولشيخصيی خودآگاهی حفظ نمیشيود

شيييهيودی کييه از خيودش دارد ،تيفيياوتيی

(.)Cory, 2014: 130

نمییيابيد ( )Alwishah, 2015: 147و

د .مخيالفيت بيا ارسيييطو؛ فعيالیيت نفس،

این دیدگاه از لحاظ حفظ منظر اولشخصی

واسيطهای در اثبات نفس و خودآگاهیاش

و شيييهود فرد درخصيييوص خود ،و حفظ

نیسيت :شيیوۀ مواجهۀ آکوئینان با فعلی که

هویت وجودشناختیاش قوت بسیاری دارد

قرار اسيييت آگياهی را بيالفعيل کنيد ،او را بيه

()Cory, 2014: 115؛ بييههيميیيندليیييل

دامن نظریيۀ ارسيييطویی نمیانيدازد و معتقيد

سعی میکند این نکتۀ م بت را در نظریهاش

نمیشيييود کيه فعيل نفس ،واسيييطيهای در

اد،يام کنيد و برای این کيار ،چنین طرحی

شيييناخت ذات نفس اسيييت .تومان معتقد

ارائه میدهد :ذات نفسی که هنوز با فعالیت

اسيييت حياالت ،ظهورات و عوارا نفس،

معطوف بيه شيييیء بیرونی ،بيالفعيل نشيييده

از جوهر نفس جيدایی نيدارنيد و فعيل هم از

اسيت ،خصيیصيۀ خودآگاهی اسيتعدادی را

جيميل يۀ حيياالت ،ظيهيورات و عيوارا آن

دارد و این خصيیصيه ،خودآشينایی 1ذاتی و

اسيييت و در خودآگياهی بيالفعيل ،شيييخص

،یرکسييبی را به ارمغان میآورد که شيير

همیشيييه خودش را همراه و متالزم بيا فعلی

الزم خيودآگيياهيی بيياليفيعييل اسييييت و در

مییابد؛ نفسِ مشيغول به تفکر و ...اسيت که

خودآگياهی بيالفعيل نیز بسيييط مییيابيد و

در خودآگيياهی بييالفعييل درك میشيييود

تقویيت میشيييود و میيان مرحليۀ بيالقوه و

( ،)Cory, 2014: 101-106, 135نه

بيالفعيل خودآگياهی ربط ایجياد میکنيد تيا

نفس مفارق از هر فعل (مخالفت با ابنسييینا

پیش و پس از خودآگاهی بالفعل ،هم منظر

که در «ب» به آن اشاره کردیم).

اولشيخصيی و شيهودی خودآگاهی حفظ
1. Self-familiarity.

میتوان مطيابق بيا عبيارت شيييیخ ،نظر
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تيومييان را چينيیين تيعيبيیير کيرد :اگيرچييه وی

خودآگياهیاش (خودآگياهی جزئی) ،بنيابر

تيقييدم ذات بير فيعييل را نيميیپييایيرد ،امييا

طبیعتش ،از خودش ،يافيل اسييييت و م الً

میگوید فعل دسيتکم همراه با ذات نفس

نمیتواند خودآگاهی و دیگرآگاهیاش را

اسيييت و امری جيدای از نفس نیسيييت تيا

از هم تفيکيیييک کنييد ،ميياهیتش را درك

واسييطهای در شييناخت آن شييود (ابنس يینا،

نمیکند و توان تشييخیص انگیزهها و ،رایز

.)235 :1381

واقعیاش را نيدارد و راهحيل برونرفيت از

ه .ميخيياليفييت بييا ابينسييييیينييا؛ نيفيس

این ابهيام و بیتعینی را فعيالیيت حس معرفی

فعلیتنیافته ،برای خودش آشييکار نیسييت:

میکند ( )Cory, 2014: 2, 180و این

ابنسييینا معتقد اسييت نفس همین که وجود

دقیقاً برخالف دیدگاه ابنسيینا دربارۀ نقش

یافت ،همواره خودش را مییابد (ابنسييینا،

حس در پوشیدهماندن خودآگاهی است.

 )148 :1404و اگر از این خودآگاهی ،افل
شيود ،به سيبب مشيغولشيدنش به حسيیات
اسيييت (ابنسيييینيا )58 :1371 ،و چیزی کيه
برای نفس بيالقوه اسيييت و همچون ادراك
سييایر اشييیای خارجی ،در زمان و شييرایط
خاص به دسيت میآید و همیشيگی نیسيت،
شيعور به شيعور اسيت (ابنسيینا82 :1404 ،؛
بييهييميينييیيياربيينمييرزبييان .)808 :1375 ،امييا
آکوئینييان کييه تمييایز میييان خودآگيياهی
وجودی و ماهوی را به شييیوۀ دیگری تعبیر
میکنيد و درواقع ،خودآگياهی وجودی را
مرحلۀ ضييعیف خودآگاهی ماهوی میداند
و آن را علم بيه چیز یيا مياهیتی مبهم تلقی
میکنيد ،نظریيهای را میپرورد کيه بر نظریيۀ
مادهيييييصييورت ارسييطویی مبتنی اسييت و
بييراسيييييان آن ،نييفييس در ابييتييدای

نتیجهگیری
تيأکیيد ابنسيييینيا بر آن اسيييت کيه پیيدایش بيدن و
تناسيب مزاج بدن با نفس در شيُ رُف افاضيه ،برای
حدوث و تشيخص نفس الزم اسيت ،اما بهمحض
کاملشيدن و تناسيبیافتن بدن ،جوهر نفسيانی به
آن افياضيييه میشيييود ،نيهآنکيهبيدن عليت پیيدایش
نفس شيده باشيد .همچنین نفس افاضيهشيده یک
خصوصیت علمی بالفعل دارد و آن عبارت است
از خودآگياهی .برایناسيييان ،چنین نیسيييت کيه
نفس پس از پیيدایشيييش ،برای آگياهی از خود،
حالت منتظره داشيته باشيد؛ نفس نه منتظر دریافت
آگاهی از عالم عقول اسييت ،نه منتظر اسييت که
قوای ميادی ظياهری و بياطنیاش ،از بیرون انفعيال
یيابنيد و از درون ،فعيالیيت منجر بيه خودآگياهی را
آ،ياز کننيد .اميا آکوئینيان معتقيد اسيييت صيييرف
وجيود نيفيس بيرای خيودآگيياهيیاش کيفييایييت
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نمیکنيد و خودآگاهی مسيييتلزم نحوهای دخالت

معقول از آن نظر کيه شييیء خياصييی را بيازتياب

بیرونی اسيييت .بياتوجيهبيه اینکيه توميان عقيل فعيال

میدهيد ،در خودآگياهی دخیيل نیسيييت و فقط از

سيييینوی را نمیپيایرد ،نبيایيد توقع داشيييت کيه در

این نظر در خودآگاهی دخیل اسيت که نفس را به

نظریهاش ،عوالم باال را در خودآگاهی نفس مؤثر

فيعياليیيت يمعيريفتيی واميیدارد (آنيچيه يمهيم اسيييت،

بيدانيد ،همچنین بيایيد در خياطر داشيييت کيه وی بيه

وسياطت آن برای فعالیت نفس اسيت و مهم نیسيت

ایرادهيای تفسيييیر مشيييهور از دیيدگياه ارسيييطو نیز

این وسياطت بهواسيطۀ چه محتوایی ر داده باشيد).

احتما ًال بهواسييطۀ مطالعۀ آثار ابنسييینا یا هواداران

چينیين براسيييان نظير وی ،رسييیيدن نفيس بيه
ه يم ي

وی آگاهی داشيته و نمیخواسيته آگاهی را صيرف ًا

خودآگاهی ،اسيتنتاجی به معنای رایج نیسيت؛ زیرا

محصيييول و معلول تيأثر حسيييی و انتزاع خیيالی

معلومی نظری ،برای رسييیيدن بيه مجهول نظری

معرفی کنيد .بيا این مالحظيات اسيييت کيه وی

ميدنظر (آگياهی از خود) واسييطيه نمیشييود ،بلکيه

میگوید نفس انسانی در مسألۀ خودآگاهی ،تمام

آگياهی از خود ،بيا راهانيدازیشيييدن فراینيد و فعيل

تجهیزات الزم را دارد ،اميا برای فعيالشيييدن این

میسر میشود.

نيفيس ميجيهيز ،بييه تيحيریييک حيوان خييارجيی و

ضيعف نظریۀ آکوئینان در این اسيت

عميلکردن خیيال نیياز اسيييت .طرح آکوئینياننيه

که از این ایراد جدی سيینوی سيربلند بیرون

ال ارسيطویی .در این
ال سيینوی اسيت ،نه کام ً
کام ً

نمیآیيد :اگر فعيل ،از فياعيل نيامعین و کلی

مسييأله ،نمیتوان نزدیکی آکوئینان به ارسييطو را

صييادر شييده اسييت ،چگونه آگاهی جزئی

کمتر از نزدیکیاش به ابنسینا دانست.

فرد بيه خودش را موجيب میشيييود و اگر

نظریۀ آکوئینان در موضيعی توفیق به دسيت

فعيل ،جزئی و متعلق بيه خود فياعيل اسيييت،

ميیآورد و در جيایيی ،از عيهيدۀ تيبيیيیين صي يحيیيح

چيگيونييه ميیتيوان فيعييل را بييدون تيعيليق بييه

برنمیآیيد .توفیقش در این اسيييت کيه برخالف

فياعلش در نظر گرفيت؟ درواقع ابنسيييینيا

تفسيیر مشيهور از نظریۀ ارسيطو که بهگونهای اتحاد

معتقيد اسييييت فعيل فياعيل آگياه ،همواره

عاقل و معقول (درك نفس از خودش ،بهواسييطۀ

آگياهيانيه ر میدهيد و امکيان نيدارد فعلی بر

صيورت شيیء خارجی موجود در دسيتگاه ادراکی

درك آگياهيانيۀ فياعيل ،تقيدم ذاتی یيا زميانی

حاصيل میشيود) یا درك بهواسيطۀ صيورتگیری

داشيييتيه بياشيييد .اگر آکوئینيان فعيل جزئی

نفس از خودش ختم میشييود ،توميان عبيارات

فياعيل را همواره همراه بيا او میدانيد ،بيایيد بيه

ارسيطو را بهگونهای تفسيیر میکند که براسيان آن،

دوام خودآگياهی نیز اعتراف کنيد ،اميا بيا

ب
بررسی روند دگرگونی خودآگاهی مدنظر ارسطو در آرای ابنسینا و آکوئیناس /سید علی حسینی

473

خودآگاهی مداوم مخالف اسييت؛ همچنین

میشود که چطور امری ناآگاهانه ،محرك

اگر معتقيد شيييود کيه فعيل در مقطع زميانی

آگاهی میشيود؟ بهعبارتدیگر ،با پایرش

خاصيييی ر میدهد و سيييبب خودآگاهی

چنین نظریيهای ،چطور بيایيد شيييکياف میيان

میشيييود ،یا بگوید در فرایند خودآگاهی،

فعل ناآگاهانه و خودآگاهی را پر کرد؟

فعيل تقيدم ذاتی دارد ،بيایيد تبیین کنيد کيه

هرچنيد ممکن اسيييت از وجوه دیگری بر

چطور فعيالیتی و فراینيدی ،یرخودآگياهيانيه،

نظریۀ ابنسینا اشکاالتی وارد باشد (مانند چگونگی

به خودآگاهی منجر میشيييود .بهعبارتی ،با

توجیه ارتبا نفس مجرد افاضييهشييده و بدن) ،اما

صيييرف طرح خودآگياهی اسيييتعيدادی و

دسيتکم اشيکال یادشيده بر نظریۀ او وارد نیسيت؛

اذعييان بييه تيجيهيیيز انيفسييييی نيفيس بيرای

چون جسيم و جسيمانی را علت نفس نمیداند و به

خودآگاهی ،شيهودی اولشيخصيی و هویت

تبع آن ،حيدوث نفس نياطقيه را کيه بيا افياضيييۀ عقيل

وجودشيناختی نفس حفظ نمیشيود؛ زیرا با

ر میدهيد ،برای حصييول خودآگياهی کيافی

نيفيی دائيميیبيودن آگيياهيی ،در حييالييت

میدانيد و میيان حيدوث و وجود نفس نياطقيه و

اسييتعدادی یادشييده ،عمالً آگاهی موجود

خودآگاهیاش فاصيله و شيکافی نمیاندازد تا برای

نیسيت تا حالت اولشيخصيی موجود باشيد و

تبیین چگونگی پیيدایش خودآگياهی ،بيه شيير ،

تيا هنگيام حصيييول آگياهیِ بيالفعيل ،تيداوم

علت و واسيطهای نیاز پیدا کند و درنتیجه ،کارکرد

یييابييد؛ اگير چينيیين بيود ،دیيگير نيزاعيی بيياقيی

و فعيل ،یرآگياهياينۀ حوان ظياهری وبياطنی را عياميل

نمیماند و آگاهی و حالت اولشيييخصيييی

پیيدایش آگياهی نمیدانيد تيا میيان فعيل نياآگياهيانيۀ

دائمی میشييد و نهایتاً همچون توجیه شييیخ

ذهن و آگاهی به خود ،شکافی پدید آید.

درخصيييوص آگياهی شيييخص مسيييت و

بيهعبيارتی ،شييیخ بيا هیچ تبیینی ،آگياهی را

خيواب ،گيفيتييه ميیشييييد در خيودآگيياهيی

کیفیتی ثيانوی و کسييبی نمیدانيد ،اميا در تفسييیر

اسيتعدادی هم آگاهی و حالت اولشيخصيی

خياص آکوئینيان ،آگياهیبيالفعيل ،کیفیتی اسيييت

آن وجود دارد ،اما در یاد و حافظۀ شيخص

کيه يعيلتيی يبیيرون از ينفيس ميوجيب راهانيدازیاش

نمیميانيد .بياتوجيهبيه این برداشيييت ،بيه نظر

میشود.

آکوئینيان ،گونيهای فعيل نياآگياهيانيه بيه

بنيابراین ،ازنظر نگيارنيده ،دیيدگياه ابنسيييینيا

فعالشيييدن خودگاهی یاری میرسييياند .با

انسيجام بیشيتری دارد؛ چون به شيکاف میان فعل

چنین برداشييتی ،وی با این پرسييش مواجه

ي،یيرآگيياهييانييه و خيودآگيياهيی بيرينميیخيورد .ينظير
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آکوئینان نیز نهایت ًا تصيویر و تفسيیر روشينتری از
عبيارت ارسيييطو ارائيه میدهيد و دیيدگياه مشيييهور
درخصيييوص آن را اصيييالح میکنيد ،اميا برای
انسييجيامیيافتن ،یيا بيایيد آگياهی را نفی کنيد و کيل
افعال آدمی را (که از مواجهۀ با محسيون شيروع
ميیشيييود) بييدون يکيی يفيیتيی خيياص يتعيریيف کينييد
(افعيالی کيه مياهرانيه ،اميابيدون وجود فهمی آگياهانه
ر میدهند و بیشتر حالتی کارکردی و مکانیکی
دارنيد) ،یيا بيایيد بيه نظریيهای همچون نظریيۀ آگياهی
شیخالرئیس معتقد شود.
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