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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
باشد.
 .3صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
 .5الزم ا ست نوی سنده یا نوی سندگان م شخ صات دقیق خود را شامل :نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی،
موسسه متبوع ،شماره تلفن تماس ،نشانی دقیق پست الکترونیکی e-mailدر صفحهای جداگانه ارسال
کنند.
 .4در 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
 .8چکیده مقاله ،حداقل  143کلمه و حداکثر  243کلمه به همراه کلید واژه ها به دو زبان فارسيييی و
انگلیسی تهیه و ارسال گردد.
 .2حجم مقاله از  5333کلمه کمتر و از  8333کلمه بیشتر نباشد.
 .3نوع فونت مقاله  BZARبا اندازه قلم  13برای متن اصلی و  12برای نقلقولها.
 .5نقل قولهای م ستقیم بیش از  53کلمه باید از دو طرف به اندازه  1/4سانتیمتر توچین گردند و داخل
گیومه قرار گیرند و نقل قول های مستقیم کمتر از  53کلمه در داخل متن با گیومه مشخص گردند.
 .4توضیحات داخل متن به صورت پانوشت(پاورقی) آورده شود.
 .6عنوان های ا صلی (فونت تیتر ،اندازه  ) 12و فرعی (فونت تیتر ،اندازه  )11با شماره گذاری م شخص
شوند.
 .7اشکال ،نمودارها ،و جداول در صفحات جدا ترسیم و به ترتیب شمارهگذاری شود.

ج) ارجاعدهی به روش APA
 .1تمام ارجاعات باید در داخل متن مقاله به این صورت انجام گیرد( :نام خانوادگی مؤلف ،سال انت شار
منبع :شماره صفحه) ،برای مثال( :موسوی )124 :1382 ،یا ( .)Wright,1998: 250چنانچه مؤلفی در

7

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

سال چند کتاب یا مقاله داشته باشد پس از ذکر سال نشر از حروف  a, b, cجهت تمییز استفاده شود.
 .2چنانچه تعداد نویسندگان از دو نفر بیشتر باشد نام نویسنده اول و سپس واژه دیگران آورده می شود.
در منابع انگلیسيييی از واژه  et-al.اسيييتفاده شيييود ،به عنوان مثال (محمدی و دیگران )87 :1382 ،و
(.)Wright et-al.,1998: 34
 .3اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود ،ا سامی و سال انت شار با نقطه ویرگول از هم
جدا می شوند ،مانند) :مرادی 87:1385 ،؛ عابدی و دیگران)11: 1387 ،
 .5اگر به یک منبع چند بار ا ستناد داده می شود ،الزم ا ست هر بار نام نوی سنده و سال انت شار ذکر
گردد و از عبارت "همان" استفاده نشود.
 .4در ارجاع به منابع اینترنتی در صورت م شخص بودن نام نوی سنده مطلب به این شکل عمل می شود:
(اعوانی .)1353 ،نیازی به ذکر شماره صفحه و همچنین روز و ماه انتشار نیست گرچه در فهرست 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.)1375 ،
 .6معادل انگلیسيييی اسيييامی و اصيييطالحات تخصيييصيييی و دیگر توضيييیحات الزم به صيييورت پاورقی
شمارهگذاری شده ذیل مطلب در همان صفحه میآید.
 .7در مقالههای پژوهشی از منابع ثانوی و واژه «به نقل از» استفاده نمی شود ،ولی در صورت نیاز به
شکل زیر اقدام گردد( :عموزاده 21 :1352 ،به نقل از چامسکی)12 :1557 ،

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.
مثال :اترك ،حسييین .)1354( .نظریه اعتدال در اخالق اسييالمی .تهران :سييازمان انتشييارات پژوهشييگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ اول.
 -مقاله

نام خانوادگی ،نام( .تاریخ انت شار) .عنوان مقاله .نام ن شریه(به صورت ایتالیک) .دوره انت شار ( شماره ن شریه):
شماره صفحات ابتدا  -انتهای مقاله.
مثال :اترك ،حسین .)1352( .تقریری جدید از وظیفهگرایی نتیجهگرا .تأمالت فلسفی.27-1 :)5( 3 ،
مقاله با دو نویسنده:

حری ،عباس ،و شيياهبدا ی ،اعظم .)1351( .اسييتناد در آثار علمی :چالهها و چالشها .مجله روان

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

8

شناسی و علوم تربیتی.63-46 :)12( 4 ،
 -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.
مثال فارسی:
اعوانی ،شييهین 5( .آذر  .)1353اخالق کانتی وظیفهگرا یا تکلیفگرا؟ سييایت انجمن حکمت و فلسييفه
ایران .بازیابی شده در  12دی  ،1355از:
http://ipso.ir/meeting_Conference_report.html?M=NEWS&MC=SHOWNEWS
&m_id=317&cntid=2526

مثال 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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stars, and consequently the good and bad luck of days have been
traditionally paid attention to. Many people believe that celestial
circumstances play a decisive role in their life events. Scientifically
speaking, this is an irrefutable issue, such as the effect of lunar
eclipse and solar eclipse on natural phenomena. Unscientifically,
however, this has been typically manifested as superstitions in
people’s lives. Whether celestial circumstances can, in addition to
their natural effects, determine value concepts such as good and
bad luck of days has even involved philosophers, one of whom is
Nasir al-Din al-Tusi. The main question of this research is the type
of philosophical explanation Nasir al-Din al-Tusi has proposed for
good and bad luck of days along with his respective Avicennian
fundamentals. This research investigated the good and bad luck of
days and their ascription to celestial circumstances from
philosophers’ viewpoint, particularly Nasir al-Din al-Tusi. He
believed that given the capability of human spirit to affect and be
affected by objects, celestial interactions and motions as well as the
shape and arrangement of stars and celestial bodies can cause good
and bad luck in human life and influence objects on the Earth.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره دوازدهم ،شماره  ،28بهار و تابستان  ،1531صفحه 53-14

سعد و نحس ایام و تبیین سینوی خواجه نصیرالدین طوسی از آن
مریم جاوید  ،1زهره توازیانی  ،2شهناز شایانفر

3

تاریخ دریافت:

چکیده :سخن از اوضاع فلکی و موقعیت ستارگان و همچنین نحوۀ قرار گرفتن آنها و متعاقباً سعد

1533/4/14

و نحس بودن ایام ،مسألهای است که از دیرباز توجه مردم را به خود جلب کرده است .بسیاری از

تاریخ پذیرش:

مردمان بر این باورند که اوضاع فلکی نقش تعیینکننده در اتفاقات زندگی آنان دارد .این باور در بخش

1533/8/25

علمی مسأله ،امری انکارناپذیر است ،مانند اعتقاد به تأثیر خسوف و کسوف در پدیدههای طبیعی؛ اما

واژگان کلیدی:
افييالك ،جسييييم
فلکی ،نفس ،سييعد
و نييحييس ایييام،
خوا جۀ طوسيييی،
ابنسینا.

بخش یرعلمی آن عموماً به شکل خرافات در زندگی انسانها نمود پیدا کرده است .این نکته که
اساساً اوضاع فلکی عالوه بر تأثیرهای طبیعی ،بتواند تعیینکنندۀ مفاهیم ارزشی از جمله سعد و نحس
ایام باشد ،د د های است که حتی فیلسوفان از آن فارغ نبودهاند؛ یکی از این افراد ،خواجه نصیرالدین
طوسی است .سؤال پایۀ تحقیق حاضر آن است که خواجه نصیرالدین طوسی چه تبیین فلسفی از سعد
و نحس ایام مطرح کرده و مبانی سینوی وی در این خصوص چیست؟ دستاورد این پژوهش این
است :مسألۀ سعد و نحس ایام و انتساب آنها به اوضاع فلکی حتی از نگاه فیلسوفان به دور نمانده و
خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس مبانی انسانشناختی و جهانشناختی برگرفته از حکمت سینوی،
تأثیر افالك بر نفوس و سعد و نحس ایام را تحلیل و تبیین کرده است .او معتقد است فعل و انفعاالت
و حرکت افالك و شکل و نظم بین ستارگان و اجسام فلکی ،با توجه به توان و قابلیتی که نفس انسانی
برای تأثیر در جسم و تأثر از آن دارد ،می تواند موجبات سعد و نحسی زندگی انسان و تأثیر در زمین
و اجسام موجود در آن را فراهم سازد.
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مقدمه

سامان دهند و حتی از رهگذر این شیوهها

توجه به علم نجوم و ستاره شنا سی و ر صد

ممری برای درآمدهای خود بیابند .فالبینان

صور فلکی از گذشتههای دور مورد عنایت

معتقد بودند که قادرند سعد و نحس ایام را

انسانها بوده است ،به طوری که استفاده از

شناسایی کنند ،اما فقط این جماعت نبودند

منجمييان حتی در میييان کييا نشيييینييان و

که چنین ادعایی میکردند بلکه گاهی در

خانواده های اشيييرافی برای تعیین ب خت و

میان اندیشييمندان و عالمان به علم نجوم نیز

اقبال و یا در تشيييخیص منحوسيييات ،امری

چنین ادعایی وجود داشيييته اسيييت و این

متداول تلقی می شده است .احکام نجومی،

اندیشمندان بر خالف گروه اول ،در ادعای

نوعی علم در شناسایی حالتها ،ویژگیها

خود قائل به توجیه علمی برای پیشبینی و

و تأثیر سييیارهها و سييتارگان در جامعه بود

پیش گویی حوادث بودهانييد .مييا در این

که با گذشييت زمان جایی نیز در میان عامۀ

نوشييتار در صييدد هسييتیم تا نشييان دهیم که

مردم پ یدا کرده و بر باور های مرد مان در

بعضی از آنچه را که اندیشمندان علم نجوم

زندگی روزمره نیز تأثیر گذاشيييته اسيييت.

و عالقهمندان به بررسی و رصد صور فلکی

پیشيييین یان عموماً چون در برابر اتفاقات و

در خ صوص تأثیر اجرام فلکی بر کیفیت و

وقایع ،پاسييخهای قانعکنندهای نمییافتند با

فعل و انفعاالت زندگی انسييان در دسييتور

ای جاد ارت باط م یان این مسيييا ئل و گردش

کار خود داشتند ،فاقد وجاهت علمی نبوده

افالك در پی توجیييه منيياسييييب آنهييا

اسيييت و حداقل این که به تأثیر فیزیکی

برمیآمدند .آنان ،عموماً افالك را در خلق

حرکت افالك بر زندگی آدمیان میتوان

و آفرینش ،مرگ انسييييان و همچنین در

اذ عان کرد که نمو نۀ آن را در دوری و

نحوسييييت و تیرهبختی و یيا سيييعيادت و

نزدیکی افالك با کرۀ زمین میتوان د ید.

خوشيييبختی تأثیرگذار میدانسيييتند و آنچه

برای مثال میتوان گفت حرکت افالك و

برای آنان از علم ستاره شنا سی جالب بود،

دوری و نزدیکی آن ها بر اسيييياس قوانین

استخراج احکام نجومی و تعیین تأثیر آنها

فیزیک ،باعث ایجاد نیرو شيييده و هرچه

در تقدیر و سييرنوشييت انسييان بوده اسييت.

فاصيييله بیشيييتر باشيييد ،این نیرو تأثیر کمتر

اح کام نجومی به آ نان ک مک میکرد تا

داشيييته و با کمتر شيييدن فاصيييله ،نیرو و

بتوانند به این وسیله ،شیوهای در پیشگویی

تأثیرات آن نیز افزایش می یا بد .حوادث

سعد و نحس ایام و تبیین سینوی خواجه نصیرالدین طوسی از آن /مریم جاوید ،زهره توازیانی  ،شهناز شایانفر
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دیگری مانند خ سوف و ک سوف که تحت

تکیۀ او بر دیدگاههای علمی موجب شد او

تأثیر و ضعیت افالك ا ست ،در پدیدههای

را در کانون توجهات سیا سی قرار دهند و

روی زمین تأثیری آشيييکار دارند ،پس هر

از این رهگييذر مقرب درگيياه سيييالطینی

حادثۀ سيييماوی هم میتواند منجر به وقوع

همچون هوالکوخييان ملول قرار گرفييت

حوادثی در کرۀ زمین شيييود و این مسيييأله

(رك :نعمانفرحات.)26-25 :1385 ،

تقریباً مورد اذعان تمامی اهل نجوم است و

مب نای خوا جۀ طوسيييی در هی ئت و

اگر تأثیر پد یده های جسييي مانی بر امور

نجوم بیشييتر برگرفته از بطلمیوس بود ولی

نفسييانی هم به مقدمات باال اضييافه شييود،

در توجیه فل سفی آن بی شتر وامدار ابن سینا

اعتقاد به نحو ست یا سعدی ایام جای تأمل

اسييييت .با ع نا یت به این امر ،توضيييی

بسييي یار می یا بد و الب ته این مسييييأ له در

مختصری دربارۀ هیئت بطلمیوسی ضروری

آموزههای دینی نیز مورد ا شاره قرار گرفته

به نظر میرسد.

اسييت .شيياهد مثال آن ،مبادرات بعضييی از
حکما به آموختن و آموزش آنهاسيييت ،با
این که به طور عموم به احکام شييریعت نیز

 .0هی ئت بطلمیو سی در توج یه حر کات
سیارهها و کواکب

در این خصيييوص واقف بودها ند .خوا جۀ

در نظام بطلمیوسيی اعتقاد بر این اسيت که

طوسيييی خود یکی از این بزرگان اسيييت.

سيييیاره ها ،کواکب و ماه و خورشيييید در

خواجه ،فیلسوفی توانا و متکلمی نامدار و با

مييدارهييای دا یرهای م ط لق ،حول ز م ین

ف قه و ف قا هت نیز آشييي نا بود؛ او از جم له

میگردنييد و زمین بييهعنوان مرکز جهييان،

ک سانی ا ست که به م سألۀ نجوم و سعد و

قلمداد میشييود .اما نکتۀ شييایان توجه این

نحس ایام پرداخته است.

است که حرکت خورشید و ماه در آسمان

عنایت خواجه در تبیین سييعد و نحس

همگون نبوده و در برخی موارد تنييدتر و

ایييام تنهييا مبنييای علمی او نبود بلکييه وی

برخی اوقات آه ستهتر می شود و گاهی نیز

آشکارا و با تکیه بر مبانی فلسفی که عموماً

حرکات بازگ شتی دارد .بطلمیوس حرکت

برگرفته از حکمت سييینوی اسييت ،سييعی

یر یکنواخت سيييیارهها را با اندیشيييههای

داشييييت تيا توجیهی عقالنی نیز برای آن

ارسيييطویی کيه بیيانگر حرکيت دایرهای

فراهم سازد .هرچند که در عالم سیا ست،

یکنوا خت بود ند ،ه ماه نگ نموده و ب یان
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میکرد که سييي یارات محیط اپی سيييیکل

آن ها در منط قۀ دایرهالبروج قرار دار ند و

(محیط دایرهای کو چکتر) با قرارگیری

ن سبت به صور فلکی دیگر شناخته شدهتر

مرکزشييييان بر روی دایرۀ بزرگتر (دایرۀ

هسيييتند که به ترتیب نام این برجها :حمل،

راهبر) بييه دور زمین میگردنييد (گرمييان،

ثور ،جوزا ،سييرطان ،اسييد ،سيينبله ،میزان،

.)51 :1367

عقرب ،قوس ،جييدی ،دلو و آخر آنهييا

در چینش بطلمیوسييی منطقهای به نام
دا یرها ل بروج و جود دارد .دا یرها ل بروج

1

حوت اسيييت (میتون .)51-35 :1364 ،در
حقیقييت ،صيييور فلکی در فرهنييگهييای

آسمان را به  12قسمت  33درجهای ،تقسیم

گوناگون ح ضور دا شتهاند و طی گذ شت

کرده ا ند و در مدار اختران ،هر قسيييم را

زمان تلییراتی هم در تقسييیمبندی ،تعداد و

«برج »2نامیدهاند و هر بخش آن به نام یکی

نام گذاری آن ها صيييورت گرف ته اسيييت

از صيييورت های فلکی ،نام گذاری شيييده

(مصييي فا .)83 :1347 ،با تو جه به ع قا ید

است .صورت فلکی به گروهی از ستارهها

گذشتگان و ستاره شناسان برای هر یک از

گفته می شود که در تج سم ان سان شکل و

افراد که در هر کدام از برجها تولد یافتهاند،

پیکربندی مشخصی را تشکیل داده باشند،

خصوصیات و ویژگیهایی ذکر شده است

نظیر پیکرۀ جانوران که نام آن برج را به نام

که ن شاندهندۀ خ صو صیات افرادی ا ست

صورت آن جانور نامیدهاند (م صفا:1347 ،

که در آن ماه متولد شدهاند .البته این مسأله

 .)75در هر برجی برخی سييي تاره ها و به

در نجوم امروز تا حد زیادی منس يو شييده

اصييطالح ثوابت 3گرد آمده اند 12 ،مورد

است.

 .1منطقهالبروج کمربند یا نواری از صورتهای فلکی است

12تا به منطقهالبروج تعلق دارند که هر یک از آنها را «برج»

و به طور کلی مسييیر حرکت ظاهری خورشييید در میان

مینامند (میتون.)51-53 :1364 ،

سييتارگان را که حدود و اندازه های خاصييی را در مدار

 .2برج به معنی ق صر و ح صار عالی و خانه و جمع آن بروج

خورشييید دارند ،منطقهالبروج مینامند (سييجادی:1 /1373 ،

و ابراج است و در اصطالح نجومی ،قوسی است در منطقۀ

 )534و امتداد این دسييته از صييور فلکی به سييبب آن که در

بروج و هر برج فلکی نمایندۀ 33درجۀ حرکت خورشييید بر

مسييیر خورشييید ،ماه و سييیارات هسييتند از اهمیت زیادی
برخوردارند .اگر زمین را در مدار خود به گرد خورشييید

دایرهالبروج است و هر بخش آن به اسم یکی از صورتهای
فلکی نامگذاری شده است (مصفا.)75 :1347 ،

مجسييم کنیم به نظر میرسييد سييتارگان صييورتهای فلکی

 .3مراد ،کواکب ثابت نسبی است چون نسبت به زمین ،بسیار

منطقهالبروج آن را احاطه کردهاند و از بین صييورت های

آهسته حرکت میکنند و مانند ثابت میمانند.

فلکی قدیمی 12تای آن برای مردم شناخته شده است و این
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در نييجييوم قييدیييم ،بييرجهييا دارای

حر کت سييي تار گان بر زمین و موجودات

خانههایی هستند و سیارات در منطقهالبروج

زنده از جمله انسيييان ،نفس و بدن او بحث

را خانۀ برج ها نام نهادهاندکه تعداد آن ها

میشييود .از آنجا که دانسييتن احکام نجوم

 12برج ا ست .با توجه به احکام نجوم ،این

مبتنی بر شناخت علم نجوم ا ست ،ب سیاری

خانه ها بین هفت سيييیاره تقسيييیم شيييده و

از دانشيييمنييدان مييا و از جملييه خواجييه

عبارتند از -1 :خانۀ آفتاب :برج اسيييد-2 ،

ن صیرالدین طو سی با شناخت کامل بر علم

خانۀ ماه :برج سييرطان -3 ،خانۀ زحل :برج

نجوم و هی ئت وقت ،م بادرت به صيييدور

جدی و دلو -5 ،خانۀ مریخ :برج حمل و

احکييام نجوم نیز مینمودنييد .بييا این کييه

عقرب -4 ،خا نۀ زهره :برج ثور و میزان،

خواج يۀ طوسيييی معتقييد بود قرار گرفتن

 -6خانهل عطارد :برج جوزا و سيينبله-7 ،

افالك در رفتار و منش ان سانها اثر دارد و

خانۀ مشييتری :برج قوس و حوت (مصييفا،

این مسييييأ له در علوم تجربی تا حدودی

.)246 :1347

پذیرفته شده است اما به زعم وی از همین

 .0-0خواجه نصیرالدین طوسی و ستارهشناسی

مسأله هم میتوان تبیین فلسفی داشت.
همانطور که پیشيييتر گفتیم ،خوا جۀ

ستاره شنا سی نزد عالمان م سلمان با نامهای

طوسيييی در تبیین فلسيييفی تأثیر افالك بر

علم نجوم ،علمالتنجیم ،صييي نا عهالنجوم و

نفوس ،آ شکارا از اندی شههای ابن سینا بهره

علم هیئت شييناخته شييده و در دسييتۀ علوم

برده اسييييت .این اد عا در توضيييی تبیین

عقلی طبقهبندی شده ا ست .این علم به دو

فلسيييفی وی از تييأثیرات فلکی بر نفوس

بخش علم هی ئت و علم احکام نجوم قابل

آشکار می شود.

تق سیمبندی ا ست؛ علم هیئت ،علمی ا ست
که در آن به ترتیب قرار گرفتن سييتارگان،

 .0-0-0تبیین فلسفی خواجۀ طوسی از تأثیر افالک بر نفوس

رصييد سييتارگان و سييیارات ،انواع بروج و

نظر به این که بخش فلسفی تبیین خواجه از

شيييناختن ترکیب افالك و سييياخت ابزار

تأثیرات فلکی ،بیشييتر مربوط به بحث نفس

نجومی ،پرداخته می شود (زرگری:1353 ،

و جسيييم میشيييود و از آنجا که افالك و

 )131و در ع لم ا حکييام ن جوم ،از ه نر

ستارگان هم از مصادیق جسم هستند ،اگر

پ یش گویی از احواالت آ ینييده و ت يأ ث یر

تأثیرگذاری آنها بر جسم انسان و همچنین
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بييه تبع آن بر نفس محرز گردد ،در آن

خواجه در بحث نفس ،کامالً سینوی ا ست

صيييورت میتوان اد عای تأثیر افالك بر

و او با این دسيييتمایه ،به سيييعد و نحس ایام

روان انسيييان ها و نوع تأثیر آن ها را مورد

پرداخته است.

مطييالعييه و تحقیق قرار داد و در حقیقييت
میتوان ادعا کرد که این فعل و انفعاالت،

 .8نفس در حکمت سینوی

هم روی جسيييم و هم روی نفس اثرگذار

از نظر ابنسيييینا و شيييارحان او ،لفظ نفس،

است و چون این تأثیرها توسط قوای نفس

مشترك است میان نفوس ارضی و سماوی

اعمال میشيييود ،به نظر میرسيييد توضيييی

(ابنسيييینييا)144 :1 /1376 ،؛ بييه اعتقيياد

مخت صری دربارۀ نفس و قوای آن و ج سم

شيييیخالرئیس ،قوت هایی که در اجسييييام

و اقسييام آن برای تبیین فلسييفی ضييروری

موجود اسييت و از آنها افعال پدید میآید

باشييييد و نیز چون در هی ئت قدیم برای

دو قسم هستند :یکی آن که افعال صادر از

افالك ،جسيييم و نفس قا ئل بودها ند این

آنها به قصييد و اختیار میباشييد که در این

مسييأله نیز اقتضييا میکند که از تأثیرپذیری

صورت نیز دو قسم میشود:

نفس از ف عل و انف عاالت جسيييم و مت قابالً

 -1گاهی قصييد شييخص ،سييوی یک چیز

تأثیرپذیری جسيييم از نفس و نحوۀ ارتباط

است که در آن صورت ،آن را نفس فلکی

بین آن ها سيييخن بگوییم؛ بخشيييی از این

می گو ینييد (ا بنسييي ینييا)144 :1 /1376 ،

تأثیرها را در علم هیئت جدید نیز میتوان

بييدینمعنييا کييه نفوس فلکی بييا توجييه بييه

مورد اسيييتناد قرار داد ،اما نظر به اینکه در

تعریف نفس از کماالت اولیه اجسيييام آلی

سييينت جاری زمان خواجه طوسيييی ،هیئت

هستند ،ولی افعال حیاتی که از آنها صادر

بطلمیوسييی مورد عنایت بوده ،از طرح نظر

میشيييود ،بالقوه نیسيييت بلکه همیشيييگی و

هیئت جدید صيييرفنظر میکنیم و با تکیه

دائمی اسييت (سييعادتمصييطفوی:1387 ،

بر اینکه خواجۀ طوسييی به رابطۀ تصييرفی و

.)54

تيدبیری نفس و جسيييم قيائيل بود (رك:

 -2آن اسييت که نفس قصييدهای بسييیار و

پهلوانیان ،)75 :1378 ،موضوع نفس را پی

اخت یار های مختلف دارد و ج هت اف عال او

میگیریم .

متفاوتند که این را نفس حیوانی میگویند

همييانطور کييه گفتیم تبیین فلسيييفی

(ابنسینا.)144 :1 /1376 ،
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و از آن جا که حک ما قا ئل به نفوس

میگوید« :امّا حرکات حفظالبدن و تولیده

سيييهگانۀ ارضيييی و نفوس فلکی هسيييتند و

فهی تصييرفات فی الماده اللذا » (ابنس يینا،

برای نفوس ارضيييی به تفک یک ،قوایی را

 ،)535 :2 /1374و خواجه در شرح خود بر

ذکر کردهاند ،توضييی مختصييری از آنها

آن میگویييد کييه مراد شيييیخ ،حرکييات

میتواند به مطلوب ما در این مقال کمک

منسيييوب به نفس ن باتی اسيييت که اف عال

کند:

مختلف را انجييام میدهييد ،بييدون اراده

 .0-8تبیین مسأله با محوریت قوای نفس

(همان )534 :و با بیان این جملۀ شيييیخ که
فرموده است« :لتحال الیالمشابهه سدالبدل

در این بخش از قوای متعدد نباتی و حیوانی

ما یتحل ّل»(ه مان )534 :آن را اشيييياره به

و نقش آنها در تأثیرپذیری افالك سييخن

ایت فعل قوۀ اذیه دانسيييته اسيييت و در

میگوییم:
الف) قوای نفس نباتی

حکمای مسلمان و از جمله شیخالرئیس سه
قوه برای نفس نبيياتی تعریف کردهان يد و
خواجييه نصيييیرالييدین طوسيييی نیز همین
تقسیمبندی را در شرح اشارات برای نفس
نباتی پذیرفته اسيييت (ابنسيييینا:2 /1374 ،
.)511-534
 -1قوۀ غاذ یه :قييوهای کييه اجييزای
تحلیلرفتۀ گیاه را می سازد و مواد خارجی
را جذب میکند (نیکزاد)137 :1382 ،؛ به
بیان دیگر ،اذیه قوۀ جبرانکنندۀ اجزای از
د ست رفتۀ گیاه ا ست ( سعادتم صطفوی،
 .)264 :1387شيييي یخ ا لر ئ یس در ادامييه
تکملهای که بر نمط دوم اشارات زده است

ادامه به قوۀ دیگری برای نفس نباتی اشيياره
دارد که آن منمیّه است.
 -2قوۀ مُنمیّه :قوهای اسيييت که رشيييد و
نمو گیاه یا حیوان و یا انسييان به وسييیلۀ آن
انجييام میگیرد (نیکزاد)138 :1382 ،؛ در
حقیقت جسيييمی که این قوه در آن وجود
دارد به وا سطۀ جسمی که شبیه جسم مورد
ر شد ا ست ،تأثیراتی را در سه جهت طول
و عرض و عمق به طور متناسيييب میافزاید
تا این که به ک مال رشييييد خود برسييييد
(سييعادتمصييطفوی .)136 :1387 ،خواجۀ
طوسی در شرح بر اشارات این بیان شیخ را
که میگوید« :و لتکون مع ذلک زیاده فی
النشيييو علی تناسيييب مقصيييود محفوظ فی
اجزا المل تذی فی االق طار یتم ب ها الخلق»
(ابنسييینا ،)537 :2 /1374 ،اشيياره به ایت
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فعل قوۀ منمیه دان سته است و این بیان شیخ

در آن صورت نبات مثمر و کاملی را سبب

که فرموده« :او لیختزل من ذلک ف ضل یعد

میگردد و در یر این صورت ج سم نبات

مادهً و مبدأً ل شخص آخر» را ا شاره به قوۀ

و نفس نبيياتی آن دچييار کالل و نقص

دیگر نفس نباتی یعنی قوۀ مولّده میداند.

خواهد شيييد که به نظر نگارندگان با کمی

خواجييه بعييد از اشييييارۀ شيييیخ کييه

مسييييام حه میتوان آن دو حا لت را برای

« حرکييات حفظ بييدن و تولیييد آن را از

گیاه ،سيييعد و نحس خواند و البته این دو

تصيرفات در مادۀ ذا دانسيته اسيت» چنین

حال میتواند برای نفس حیوانی و انسيييانی

بیان میدارد که اشيييارۀ شيييیخ به حرکات،

هم صييادق باشييد با این تفاوت که در نفس

منسيييوب به نفس ن باتی اسيييت که اف عال

انسيييانی ،وقوف به علل سيييعد و نحس و

مختلف را بييدون اراده انجييام میدهييد،

اختیييار بييه تلییر آنهييا وجود دارد امييا در

همچنین اشاره به قوایی است که مبادی آن

مورد نفس نبياتی چون فعيلهيای مختلف

افعال هسيييتند که اطبا از آن تعبیر به قوای

برخاسته از انواع ترکیب و امزجه ،چنان که

طبیعی میکنند (ابن سینا )534 :2 /1374 ،و

خواجۀ طوسی فرموده است «من یر اراده»

در ادامۀ آن تصيييری مینماید که تأثیر و

است ،نمیتوان به ضرس قاطع چنین گفت!

ا فاضيييۀ نفس هم به حسييييب قرب و بُ عد

امييا این کييه در مورد حیوان از دیييدگيياه

مزاجها به اعتدال است (ابن سینا:2 /1374 ،

خواجۀ طوسيييی  -که البته برگرفته از آرا

 )534و در این تصيييری مبنييای خواج يۀ

شييیخالرئیس اسييت -سييعد و نحس چگونه

طو سی بر تأثیر افالك در ترکیبات عنا صر

توج یه میشيييود ،پس از ب یان قوای نفس

و بالتبع در شيييکلگیری مزاج ها و متعاقب

حیوانی ،سخن خواهیم گفت.

آن تاثیر مت قا بل مزاج بر نفس و نفس بر

 - 3قوۀ مول ّده :قوهای اسيييت که رأس

مزاج کامالً هویدا میشود و این خود زمینه

قوۀ نباتیه اسيييت؛ زیرا اولین بار قوۀ مولده

را برای توجیه سيييعد و نحس ،حتی در حد

اسيييت که سييياخت ،اندازه و شيييکلدهی

نفس نباتی مهیا می سازد؛ یعنی اگر او ضاع

موجود نبيياتی را بر عهييده دارد و دو قوۀ

فلک چنان با شد که امکان بهینهای را برای

دیگر ،یعنی قوۀ يياذیييه و قوۀ نييامیييه در

ترکیب فراهم سازد (البته ترکیبی که امکان

خدمت آن هستند .این قوه ،تولید مثل را بر

تعلق نفس نباتی را برای آن فراهم میسازد)

عهده دارد و قوهای ست که بخ شی از ج سم
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ن باتی را جدا میک ند و سيييپس به کمک

میشوند .بر اساس این تقسیم ،قوای مدرکۀ

اجسيييام دیگری که شيييبیه جسيييم مذکور

باطنی پنج قوه ه ستند ( سعادتم صطفوی،

ه ستند بر روی ج سم کارهایی نظیر تخلیق

.)134-135 :1378

و تمزیج انجام میدهد ،به طوری که شييبیه

قوایی که صرفاً مدرك ه ستند به دو

بييالييفييعييل آن جسيييييم مييیشيييييونييد

دسته تقسیم میشوند:

(سعادتمصطفوی.)136 :1378 ،

 -1قوهای که مدرك صيييور اسيييت ،حس

ب) قوای نفس حیوانی

مشييترك نامیده میشييود که صييورت تمام
محسييوسييات ظاهری حاصييلشييده توسييط

حکما ،قوای نفس حیوانی را به دو دسيييتۀ

حواس پنجگانه به آنجا رفته و توسييط آن

کلی (محرکه و مدرکه) تقسیم کرد:

ادراك میشوند.

محر که /شــوق یه :این قوه بر دو قسيييم

 -2قوهای که درك معانی جزئی میکند.

اسيييت؛ محرکه آن اسيييت که باعث انگیزۀ

این قوه را وهم یا متوهمه نامیدهاند و معانی

حر کت میشيييود و انگیزۀ حر کت را در

وهمی توسيييط این قوه ادراك میشيييوند

فاعل ایجاد میکند (سيييعادتمصيييطفوی،

(همان.)134 :

.)136 :1378

قوایی که ک مککن نده در ادراك و

محرکه /فاعلی :قوهایست که انجامدهنده

معین آن هسييتند ،به ترتیب در ذیل نام برده

و فا عل حر کت اسييييت و جای گاهش در

میشوند:

اعصيياب و عضييالت و کارش نیز تحریک

 -1قوهای که حس مشيييترك را در حفظ

ع ضالت ا ست ( سعادتم صطفوی:1378 ،

صيييور یاری میک ند ،خ یال یا مصيييوره

.)137-136

نامیدهاند که به تعبیری میتوان آن را خزانه

قوای مدر کۀ حیوانی به دو دسييي ته

یا بایگانی حس مشترك نامید.

تقسيیم میشيوند :قوای مدرکۀ خارجی که

 -2قوهای دیگر که هم در صيييور و هم در

ه مان حواس پنج گا نها ند و قوای مدر کۀ

م عانی جزئیِ مدرَ کات تصيييرف میک ند،

داخلی که حواس باطنیاند و به قوایی که

متصييرفه اسييت .این قوه را از حیثی که قوۀ

صيييرف ياً مييدرك هسيييتنييد و قوایی کييه

وهم و خیال از آن استفاده میکنند ،متخیله

ک مککن نده در ادراك هسيييت ند تقسيييیم

و در انسييييان از حیثی که قوۀ ع قل از آن
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استفاده میکند ،متفکّره مینامند.

نفس حیوانی هم می توان گفييت بييا این

 -3قوهای که یاریکن ندۀ وهم در حفظ

تفاوت کلی که نفس حیوانی اگرچه ج سم

معانی است ،حافظه یا ذاکره نامیده می شود

حیوانی را در اخت یار دارد ا ما اف عال او با

(سعادتمصطفوی.)136 :1378 ،

ارادۀ او صورت میگیرد ،ارادهای که او را

ابنسيييی نا در االشيييارات ذ یل عنوان

قادر به فعل یا ترك میسازد و انسان هم از

«اشييياره» مطلبی را ذکر میکند که خواجۀ

آن حیث که حیوان اسيييت ،میتوان گفت

طوسی برداشتش از آن حرکات منسوب به

همۀ اینها در مورد او هم صيييادق اسيييت؛

نفس حیوانی اسييت .شييیخ میگوید« :و اما

همچنین برای انسان ،عالوه بر قوای نباتی و

الحرکات االختیاریه فهی اشيييد نفسيييانیه»

حیوانی ،قوۀ دیگری قائل ند که از آن به

(ابنسینا.)511 :2 /1374 ،

«قوۀ نطق» یا عقل تعبیر می شود و مجموعۀ

خواجه در توضيييی نظر شيييیخ بر این

این ن فوس همييان اسييييت کييه در بیييان

اعتقاد اسيييت که منظور شيييیخ از حرکات

شيييیخالرئیس تحييت عنوان واحييد نفوس

اختیاریه ،حرکات من سوب به نفس حیوانی

ارضی به «کمال اول برای جسم طبیعی آلی

اسيييت (که پیشيييتر راجع به قوای آن بحث

دارای حیات بالقوه» تعریف میشيييوند که

کردیم) که افعال مختلفش را با اراده انجام

تلذی ،نمو ،تولید ،ادراك ،حرکت ارادی

میدهييد و این افعييال نیز دارای مبييادیای

و نطق ،در نفس ان سانی تماماً خود را ن شان

هسيييتند که همچون نفس نباتی ،بعضيييای

میدهد (ابنسینا.)251-253 :2 /1374 ،

بازگشيييت به طبیعت دارند و بعضيييی نیز از

بنا به شييرح خواجه ،شييیخالرئیس بعد

نفس مييدرك و محرکی سيييرچشيييمييه

از بیان مسيييتوفایی که در توضيييی نفوس

میگیرند که نفس حیوانی خوانده میشود.

سييهگانۀ ارضييی میکند ،به تعریف نفوس

نفس حیوانی از نظر قاطبۀ حکمای مسلمان،

فلکی میپردازد و قید ادراك کلیات را که

دارای قوای ن فس نبييا تی ن یز اسييييت

بالفعل حاصل باشد ،وجه ممیزۀ آن دانسته،

(سيييعادتمصيييطفوی )511 :1378 ،و همۀ

میگوید« :والمعنی الذی ینضاف الی ذلک

آنچه دربارۀ اعتدالل و امتزاج ج سم نباتی

فتتحصييل النفس السييماویه هو ان نقول بعد
ّ

برای قبول آن نفس و تييأثیر آن بر تعیین

قولنا لجسيييم طبیعی :ذی ادراك و حرکه

فعل و انفعاالت نباتی گفته شيييد ،در مورد

تتبعان تعقّالً کلیاً بالفعل» (ابنسيييینا/1374 ،
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 )251 :2که ما در ادا مه به آن ( به عنوان

در بیان شيييیخالرئیس ،عکس تأثیر باال

یکی دیگر از مبانی نظری خواجۀ طوسيييی

هم در خ صوص نفس ان سانی ر میدهد« :و

در بحييث سيييعييد و نحس ایييام) خواهیم

کمييا یقع بييالعکس فياّنييه کثیرا مييا یبتييدیُ

پرداخت ،اما قبل از آن باید گفت ،خواجۀ

فتعرض فیه هیئه م ّا عقلی ّه فتنقل العالقه من

طوسييی همانند شييیخ با قول دوگانۀ نفس و

تلييک ا ل ه یئييه ا ثرا ا لی ا ل فروع ،ثم ا لی

بدن در خصوص انسان نیز این تأثیر متقابل

االعضيييا ( »....ابنسيييینا)337 :2 /1374 ،؛

را پذیرفته اسيييت تا بتواند به تحکیم م بانی

خواجه به تصييری  ،این را کیفیت تأثر بدن

خود در اعتقاد به سعد و نحس ایام بپردازد؛

از نفس میداند و بالفا صله به قول شیخ در

همانطور که دربارۀ دوگانۀ نفس و جسيييم

اشييارات اسييتناد کرده و بر این باور میرود

فلکی این باور را تسری میدهد.

که این انف عاالت و مل کات گاهی اقوی و

خوا جۀ طوسيييی در شيييرح خود بر

گاهی اضييعف اسييت و انسييانها به حسييب

اشييارات در توضييی این سييخن شييیخ که

آن ها مختلف میگردند و به حسيييب این

فرموده« :فاذا اح س ست ب شیٍ من اع ضائک

شييدت و ضييعف در اخالق فاضييله و رذیله

شييیئاً ،او تخیّلت ،او ضييبت ،القت العالقه

هم متفاوت میشيييوند« :و بحسيييب تلک

الّتی بینها و بین هذه الفروع هیئه فیک حتی

الشيييده و الضيييعف یتفاوتون فی اخالقهم

تف عل بالتکرار اذ عا ناً ما؛ بل عاده وخل قاً

الفاضييله و الرذیله فیکون بعضييهم اشييد او

یتمکّنييان من هييذا الجوهر المييدبّر تمکّن

الضيييعف اسيييتعداداً لللضيييب ،و بعضيييهم

الملکييات» (ابنسيييینييا،)337 :2 /1374 ،

للشييهوه ،و کذلک فی سييائرها» (ابنسييینا،

میگوید :قول شیخ ،بیان کیفیت تأثّر نفس

.)337 :2 /1374

از بدن اسييت .به اعتقاد او ،افعالی که شييیخ

خواجۀ طوسی با قبول تسری این تأثیر

آنهييا را ذکر کرده اسييييت ،موجييب آن

به اموری یر از ضب و شهوت که از آن

می شوند که در نفس هیئتی ایجاد شود که

تعبیر به «کذلک فی سييائرها» کرده اسييت

آن ها را کیف نفسييييانی می نامیم که یا

راه را برای توجیييه سيييعييد و نحس ایييام

سيييریعالزوال و حال نامیده میشيييوند و یا

هموارتر سيياخته و آن را مبنای اعتقاد خود

بطئیالزوال ند و مل که خوا نده میشيييو ند

به سيييعد و نحس دانسيييته اسيييت ،اما همین

(ابنسینا.)337 :2 /1374 ،

اندازه برای چنین اعتقادی کفایت نمیکند
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بل که در سييي عد و نحس از نظر او دو گا نۀ

وابسييتگی و انس و الفت بینشييان اسييت به

نفس و جرم فلک و بعد از آن ،تأثیر و تأثّر

حکم مجاورت ،صييفات یکی از این دو بر

آن دوگانه بر این دوگانه باید تبیین شيييوند

دیگری سيرایت میکند (حسينزاده آملی،

تا مبانی فل سفی و منطقی سعد و نحس ایام

.)263 :1 /1386

فراهم آیند.
 .8-8تبیین مسأله با محوریت رابطۀ نفس و بدن

در حقی قت ،بین نفس و بدن همواره
فعييل و انفعييال وجود دارد و هر کیفیييت
نفسانی که در نفس شکل میگیرد ،اثر آن

با این که پیشتر ،کمی راجع به رابطۀ نفوس

به بدن نیز منتقل شده و آن را متأثر میکند

با اجرامی که تحت تدبیر آنها ست سخن

و عکس این هم ات فاق میاف تد .ابنسيييی نا

گفتیم ،اما باز بر سيير سييخن بازمیگردیم و

در بارۀ کیف یت تأثیر نفس بر بدن یا تأثیر

بر این امر تأک ید میکنیم که ابنسيييی نا و

بدن بر نفس میگوید :چون انسيييان چیزی

شارحان او معتقد بودند نفس از بدن انفعال

را به وسیلۀ یکی از حواس ظاهری احساس

میپذیرد و بدن نیز از نفس؛ به دلیل شدت

ک ند یا در خ یال خود آورد یا گاهی اگر

ارتباطی که بین نفس و بدن اسيييت ،احوال

خشيييمگین شيييود عالقه و پیوندی که میان

بدن مان ند شييييادابی و یا خسيييتگی آن و

نفس و قواسيييت ،هیئتی را در نفس پدید

کیف یت مزاج در نفس اثر می گذارد و به

میآورد ،بييدین تر تیييب حيياالت بييدن و

سييبب تأثیرهای ایجادشييده مانند خسييتگی،

بدنیات از ن شاط و عذاب و خو شی و بدی

نفس نمیتواند فعالیت بهینه را تدبیر کند؛

در نفس تأثیر کرده و به وسیلۀ همین انفعال

چون ابزار ندارد و مت قابالً کالل نفس به

بدنی ،نفس نیز متأثر و منفعل خواهد شد و

کالل بدن منجر می شود .برای مثال ،زمانی

این هیئتی که به مشيييارکت بدن در نفس و

که نفس و روح انسيييان متو جه ادرا کاتی

به وسييیلۀ قوای مختلف حاصييل میشييود،

اسيييت ،چیزهایی برایش پیش میآید که

مادامی که زودگذر و سریعالزوال باشد آن

آثار آن در بدن هویدا میشيييود؛ پس این

را حال میگویند و وقتی حال تکرار شود،

دو ،هر ی کی بر د ی گری ا ثر میگييذارد

برای او ملکه میشييود (ابنسييینا:1/1376 ،

(حسييينزاده آملی )161 :1 /1386 ،و این

 .)171-173او احوالی را که برای نفس به

تأثیر و تأثر از اینروسيييت که بین نفس و

مشييارکت بدن حاصييل میشييود چند قسييم

بدن عالقه و ارتباط اسيييت و چون نهایت
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کرده اسيييت ،بعضيييی بالذات برای بدن و

اسييييت ،میک ند؛ ب نابراین میتوان گ فت

بعضيييی با لذات برای نفس اسييييت مان ند

تصيييورات و حاالت و خیاالت انسيييانها،

شيييهوت ،عضييييب و حزن ( ...ابنسيييی نا،

موجب تلییراتی در بدن میشود ،همانطور

.)171 :1/1376

که تلییرات بدن انعکاسيييی بر روی نفس

از نمونههایی که میشييود تأثیر فعل و
انف عاالت مذکور را در نفس و بدن ب یان

دارد (حسييينزاده آملی-262 :1 /1386 ،
.)263

کرد این ا ست که گاهی بدن دچار آ سیب

نظر به تأثیر بدن بر نفس ،اهمیت امر

شيييده و توانایی انجام کاری را ندارد ،در

مرکب از اجسيييام و نحوۀ ترکیب آنها در

این صيييورت نفس هم آزرده میشيييود و

کييانون توجهييات قرار میگیرد ،زیرا امر

حالت افسيييردگی و ناراحتی برای انسيييان

مرکب بسيييته به نوع ترکیب خود میتواند

ایجاد میشود (ابنسینا.)168 :1/1376 ،

مت ضمن نوع خا صی از اثر با شد .این امر به

از نمونههای دیگر تأثیر و تأثر نفس و

طور مشيييخص ،خود را در ترکیييبهييای

بدن ،مطلبی اسيييت که ابنسيييینا آن را در

شيييیمیایی نشيييان میدهد .در ترکیب های

کتيياب قييانون بیييان میدارد .او میگویييد

شيييیمیایی ،نوع عناصييير ،درصيييد ترکیبی

آنچييه چشيييم می بینييد ،در روح نیز اثر

آنها ،فشيييار ،دما و عواملی از این قبیل در

می گذارد .شيييیخالرئیس در همین ک تاب

این که چه مادهای با چه اثری ایجاد شيييود

نظرش به این حقیقت اسيييت که حتی در

نقش تعیینکننده دارند .این مسيييأله از دید

هنگييام انعقيياد نطفييه ،حيياالت پييدر و بييه

خواجۀ طوسی نیز پنهان نمانده است .با این

خصيييوص مادر در صييي فات نط فه خیلی

که او در مقام یک شيييیمیدان عمل نکرده

اثرگذار است (ابنسینا.)171 :1/1376 ،

اسيييت ،اما در شيييرح خود بر نمط چهارم

با توجه به تجربۀ عینی میتوان گفت،

ا شارات (ابن سینا )25 :3 /1374 ،ذیل یکی

گاهی تصيييورات نفسيييانی ،امور طبیعی را

از بحييثهييای آن نمط ،بييه سييييه نوع از

برمیانگیزد و میشيييوراند ،مثل زمانی که

ترکیبها اشييياره میکند که یکی از آنها

ک سی ناراحت و مگین ا ست و بر اثر این

جمع جبری آحاد اسيييت؛ یعنی «شيييی مع

ناراحتی ،صورتش چنان برافروخته میشود

شی» و دیگری ترکیبی با عنوان « شی ل شی

که اطراف یان را متو جه ات فاقی که اف تاده

مع شی» و سومی هم ترکیب « شی من شی
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مع شييی» که در ترکیب اخیر ،تأثیر ترکیب

سعدی و نح سی ،امور خرافیاند اما امروزه

به خوبی هویداسيييت .گرچه در ترکیب از

حداقل برای کسيييانی که امکانات علمی

نوع دوم هم مييا اثری از آن ترکیييب را

بیشيييتری را در اختیار دارند ،دالیل علمی

میبینیم ،در ترک یب آخر که م ثال آن از

این تأثیر پوشیده نیست و ما پیش از آن که

قبیل ترکیبهای شیمیایی است هم عناصر

بييه طرح دیييدگيياه خواجييه بپردازیم ،ذکر

به کار رفته در ترکیب اهمیت دارند و هم

دالیل علمی را خالی از لطف نمیدانیم.

خود ترکیب؛ زیرا عناصيير و میزان درصييد
آن ها با عامل های واکنش شيييیمیایی نظیر
دما ،لظت و کاتالیزور تعیین میکنند چه
مرکبی ای جاد شيييود و نوع مر کب تعیین
میکند که چه اثری ایجاد شود که اگر این
امر مرکب ،فیالمثل بدن در خدمت نفس
باشيييد ،دقیقاً میتوان ادعا کرد که بخش
عناصر و نوع ترکیبهای آن به اجرام (اعم
از ج سم در اختیار نفس ان سانی یا ج سم در
اختیييار فلييک) مربوط اسييييت و فعييل و
انفعاالت آنها هم تابع قوانین طبیعی است،
چه طبیعت ارضييی و چه طبیعت سييماوی.
این امری نیسيييت که حتی بر علوم تجربی
پوشیده باشد .اجرام سماوی و اجرام زمینی
در یک دورۀ ف عل و انف عال مت قابلی قرار
دار ند و این امر هم ملفول عال مان تجربی
نیسيييت .بنابراین برای خواجۀ طوسيييی که
خود از متعاطیان علم تجربی بوده ا ست امر
بعیدی نی ست اگر قائل به سعدی و نح سی
ایام باشد ،هرچند گمان الب این باشد که

 .3تبیین علمی از عوامل تأثیرگذار بر سعدی
و نحسی ایام

نمیتوان انکار کرد که سيييعدی و نحسيييی
ایييام از عواملی چنييد متييأثرنييد ،از جملييه
ایدههای خرافی افراد یا باورهای دینی آنان
و یا اوضييياع و احوال طبیعی اجسيييام که به
گ مان خوا جۀ طوسيييی ،بخش اعظمی از
سيييعود و یا نحوس ایام تابع اوضييياع فلکی
است .ولی میتوان گفت این بینش برگرفته
از یک اصييل فلسييفی اسييت و آن این که
اجسيييام سيييماوی روی نفس خود و روی
ج سم عن صری و به تبع روی نفوس ار ضی
تأثیرگذارند و این تأثیرات روی جسيييم از
نحوۀ قرار گرفتن اجسيييام فلکی حاصيييل
میشييود .در حقیقت میتوان گفت از علم
به سييبب ،علم به مسييبب حاصييل میشييود،
یعنی اوضيياع فلکی میتواند سييبب باشييد
برای سعدی و یا نح سی ایام و چون اطالع
از سيييببها میتواند اطالع از مسيييببها را
باعث شيييده ،بنابراین امر پیشبینی میسييير
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میشيييود ،آنچنان که خواجۀ طوسيييی به

بین آنها میشيييود که بر زمین و به تبع ،بر

دلیل اشييرافی که در این موضييوع داشييته،

انسيييان تأثیرگذار اسيييت .با توجه به این

توانسيييته بسيييیاری از پیشبینی ها را ان جام

فرمول ن یو ت نی ( )F=k(m1m2)/r2کييه

دهد.

نیروی بین اجرام با جرم آنها تناسب داشته
دلیل دیگری که میتوان بر اسييياس

و با مجذور فاصيييله نسيييبت عکس دارد ،با

آن ،تأثیر افالك بر سيييعد و نحس ایام و

افزایش فاصيييلۀ بین اجرام (افالك) نیروی

بهویژه نفس انسان را پذیرفت ،دلیلی علمی

وارده کييه هر جرمی (فلکی) بييه دیگری

و فیزیکی اسييييت .در علم فیز یک گف ته

وارد میکند ،کاهش می یابد و با کاهش

میشيييود حرکت سيييیارات و افالك و نیز

فاصييي له ،نیروی مذکور افزایش می یا بد

وجود فاصييي له های مشيييخصيييی که بین

(هالیدی.)335 :1 /1388 ،

آنهاست ،سبب ایجاد نیروها و میدانهایی

ب نابراین نیروی وارده به انسييييان که

از نوع الکتریکی و ملناطیسييی میشييود که

جزئی یا جرم کوچکی از زمین اسيييت نیز

بر اشييیا و اجسييام روی زمین تأثیرگذارند.

نو ساناتی دا شته و بر ویژگیهای ج سمی و

امروزه این امر علمی ،انکارناپذیر اسيييت و

روانی وی مؤثر ند .از طرفی کم و یا ز یاد

در حقیقت ما حتی با فرض منسييو شييدن

بودن فواصييل و نیز کشييش و یا جاذبۀ بین

هیئت بطلمیوسييی و ظهور هیئت جدید هم

اجرام سييي بب تلییر در شيييرایط اقلیمی و

میتوانیم از این مسييأله دفاع کنیم .از جملۀ

آبوهوایی و جوی روی سط اجسام شده

این نیروها ،نیروی کوریولیس 1اسيييت که

و تلییرات مهمی را در شيييرایط زیسيييتی و

سييبب انحراف از حرکت مسييتقیم اجسييام

روانی انسييان و سييایر اجسييام و اشييیا پدید

متحرك میشيييود که این نیرو بر گردش

میآورند.

چرخشييييی سييييیييارات حييا کم اسييييت
(.)413 :1553،Atam

باز تاب این مسييييأ لۀ علمی در قول
فیل سوفان به تأثیر متقابل ج سم و نفس تعبیر

در علم فیزیييک ،همچنین اعتقيياد بر

میشيييود و اگر باور به چنین تأثیری که در

این اسييت که کم و زیاد شييدن فاصييلۀ بین

فلسييفه مورد پذیرش اسييت ،داشييته باشييیم،

سييیارات سييبب افزایش و یا کاهش نیروی

آن گاه این ادعا که فیالمثل آفتابیبودن یا

1 .Coriolis effect.
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ا بری بودن هوا می توانييد تييأ ث یر روا نی و

نفس فلکی همييان نفس نيياطقييه اسييييت

نفسانی خود را بر شادابی و نشاط و یا م و

( ف خررازی)111 :1 /1513 ،؛ بييه ا ع تقيياد

اندوه داشيييته باشيييد ،خود را نشيييان دهد.

حک ما از م یان آ ثار ح یات فقط ادراك و

هرچ ند به راحتی نمیتوان اد عا کرد که

حر کت در نفوس فلکی یا فت میشيييود

دقیقاً کدام پدیدۀ سيييماوی ،کدام پدیدۀ

(سييعادت مصييطفوی .)56: 1387 ،خواجۀ

ار ضی را به طور م شخص تحت تأثیر خود

طوسی در کتاب شرح اشارات ابن سینا در

دارد تا فرد بتواند با علم به آن به پیشگویی

توضيييی و تبیین نفس فلکی ،کييه آن را

یييا پیش بینی بپردازد ،بلکييه فقط میتوان

دارای تعقل کلی دائم و بالفعل دانسيييتهاند،

گفت عنا صری که در عوالم دیگر ه ستند،

معتقد اسييت به تبع این تعقل کلی ،ادراکی

نوعشيييان و فعل و انفعالشيييان میتوانند در

جزئی نیز در نفس فلک پدید میآید که به

نفس ما اثرگذار باشيييند و از آن جایی که

حرکييت آن منجر میشيييود (سيييعييادت

این تأثیرها مطلوب و یا نامطلوب باشند ،در

مصيييطفوی ،)56: 1387 ،در نتیجه میتوان

نتیجييه می توانیم بييا توجييه بييه مطلوب و

گفت حرکت دورانی افالك سماوی ناشی

نامطلوب بودن شان آنها را مت صف به سعد

از وجود نفوس فلکی است (حقانی:1384 ،

و نحس نماییم و در واقع بگوییم سيييعد و

.)246

نحس عارض بر نفس میشود.
 .4تبیین ج هان ش ناختی از تأثیر نفوس

در فلسيييفۀ ابنسيييینا ،نفوس فلکی به
منزل يۀ موجودات مجردی کييه (بر خالف
عقول) در فعل و تأثیرشيييان نیاز به جسيييم

فلکی بر نفوس ارضی

دار ند ،مورد ب حث قرار گرف تها ند؛ اهم یت

همانطور که پی شتر ا شاره شد ،حکما برای

ب حث در بارۀ این وجود ها ،فقط به دل یل

افالك نیز قا ئل به نفس بودها ند ،با این

جایگاهشيييان در فلکیات قدیم نیسيييت؛ در

تفاوت که نفسيييی که در آنها وجود دارد

حقیقت نظریۀ ابن سینا دربارۀ نفوس فلکی،

تلذیه نمیکند و نمیخوابد و  ...و از این

یکی از خاسيييتگاه های حکمت مشيييرقی

حیييث میتوان گفييت نفوس فلکی نفوس

او ست که باور به آنها ،راه را برای بع ضی

حیوانی نیسيييت ند ،چه از نظر داشيييتن قوای

از آموزه های دینی نیز باز میک ند زیرا به

ادراکی و چه از نظر تأثیرگذاری .در واقع

اعتقاد وی شيييناخت نفوس فلکی به نحوی
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بر خودشييناسييی ما نیز تأثیرگذار اسييت ،به

تحتالقمر» خوانده می شوند و باور شان بر

گونهای که میتوان ادعا کرد با شيييناخت

این بود که در این اجسييام خرق و التیام راه

نفوس فلکی ،خودشيييناسيييی ما نیز متحول

دارند و از حالتی به حالتی دیگر درمیآیند،

میشود (رحمتی.)6 :1388 ،

اما برخی از اجس يام هسييتند که نه به لظت

از نظر خواجهنصيييیرالدین طوسيييی،

اجسام عنصری هستند و نه بساطت هورقلیا

نفوس فلکی ق بل از آن که بخواه ند و یا

را دار ند و از ل حاظ حجم و م قدار ،کم و

بتوانند بر نفوس ارضيييی تأثیری بگذارند و

زیاد نمیشييوند و تخلخل و تکاثف حقیقی

خودشيييناسيييی انسيييان را نیز از خود متأثر

در آن ها راه ندارد .پس ماه وسيييتارگان و

سازند ،درگیر رابطهای ه ستند که با ج سم

هرچه در آسمان است ،اجرام فلکی هستند

فلکی خود دارند .همانطور که در نفوس

که هیولی چنین اجسيييامی مقدار معینی از

انسيييانی چنین اسيييت و از این حیث به نظر

بزرگی و کوچکی را قبول مین ما ید که

میرسيييد که منطقاً تأثیرات نفوس فلکی بر

دگرگونی و تلییر در آن راه ندارد (ابنسینا،

نفوس ارضيييی هم تا حدی تابع تأثیرات

)61 :1 /1376؛ ابن سینا میگوید که ماده

نفوس فلکی بر جسيييم فلکی و برعکس

و صورت این عالم حادث ا ست؛ همچنین

است.

نظر او دربارۀ اجسام فلکی بدینگونه ا ست

بيا توجيه بيه مطلبی کيه پیش از این

که اجسام فلکی در ذات و در صفات خود

گفتیم ،تو ضی مخت صری در باب ج سم و

ازلی و ابدی هسييتند و بدون هیچ سييکونی

اقسييام آن میتواند به تبیین موضييوع بحث

در حرکت یگانهاند؛ اما اجرام عنصيييری از

کمک کند.

حیث مواد ،ازلی و ابدیاند ولی صور آنها

خواجهن صیرالدین طو سی مانند بی شتر

قابل کون و فسييياد اسيييت و هر صيييورتی

حکما معتقد اسييت که اجسييام منحصيير در

م سبوق است به صورتی دیگر بدون آن که

طبیعی و تعلیمی نبوده بلکييه ایشييييان نوع

به جایی منتهی شييود و همۀ اجسييام ممکن

دیگری از جسييم را باور داشييتند که به آن

بالذات و واجب باللیرند و چون علت آنها

جسيم فلکی میگفتند .به اعتقاد او ،اجسيام

دوام دارد ،آن ها نیز دوام دارند (بهشيييتی،

عنصيييری اجسيييامی بودند مثل زمین و هر

 18 :1375و .)23

آن چه در آن اسييييت که در حقی قت « ما

در تبیین حکمييا ،مهمتر از حقیقييت
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جسييم فلکی ،نقش واسييطهگری اسييت که

د نیييا ،جسيييم ل ط یف ف ل کی آ ینييه برای

افالك ،میان عوالم باالتر و عالم دنیا دارند،

صورتهای موجود در نفس قرار میگیرد،

به گونهای که افالك حلقۀ وصيييل عوالم

زیرا روح بخاری محل ظهور صيييور مثالی

باال با عالم دنیا بوده و به تعبیر دیگر ،واسطه

نفس و جسيييم فلکی به سيييبب لطافتی که

در تدبیر عالم مادون از سيييوی مبادی عالیه

دارد ،م حل ظهور صيييور موجود در نفس

هسيييتند ،دقیقاً مانند روح بخاری که حلقۀ

کلی فلکی و جسيييم فلکی ،لطیف ترین

وصل میان نفس و بدن است (میری:1355 ،

بخش عالم جسييي مانی اسييييت و سييي مت

.)56

تأثیر گذاری بر مادون خود دارد (میری،
همانطور که گفتیم ،با توجه به نظام

.)57 :1355

بطلمیوسی که در آن به وجود نُه فلک قائل

با تو جه به م طالبی که ب یان کردیم،

هسيييت ند ،حک ما و از جم لۀ آ نان ،خوا جۀ

بعضيييی حکما معتقدند بزرگ و کوچک

طوسيييی بر این باور بود ند که هر یک از

شيييدن در اجسيييام فلکی راه ندارد و آنها

افالك ،هم ع قل ،هم نفس و هم جسيييم

تلییر نمیکنند و بع ضی از حکما نیز بر این

دارنييد کييه بر عييا لم مييادون خود تييأ ث یر

بيياورنييد کييه اجرام فلکی فقط از خيياك

می گذار ند و موجودات « مات حتالقمر»،

ت شکیل شدهاند نه عن صر دیگری و بع ضی

زمین و موجودات زمینی به شييمار میآیند.

نیز آنها را از چهار عنصييير آب و خاك و

مييا انسييييانهييا ن یز در ح ق یقييت ن مونييۀ

هوا و آتش متشيييکل میدانسيييتند و برای

کوچک شدۀ عالم افالك ه ستیم؛ به همین

آنها مکان مشيييخص قائل بودند؛ همچنین

منظور است که میگویند انسان عالم صلیر

حکما آنها را دارای حرکت میدانسيييتند،

و عالم ،انسيييان کبیر اسيييت .مطابق اعتقاد

حرکتی کييه قطعياً بييا فرمييان نفوس فلکی

خواجه نصیر ،عقل فعال (که همۀ مقدورات

آنها صورت میپذیرد .به اعتقاد حکیمان،

عالم در آن به نحو صور معلوم ثبت و ضبط

همین حر کت افالك اسييييت که مو جب

است) قبل از تنزل در عالم دنیا ،صور را در

تلییر و تحوالت بر روی زمین و حتی انسان

خود دارد (در نفس کلی خود) که به این

میشيييود ،مان ند خسيييوف و کسيييوف و

نفس کلی ،فلکی یا لوح محفوظ میگویند

پد یدار های جوی دیگر .به این ترت یب،

و در ادامۀ تنزل مقدرات از ماورا به سوی

میتوان اعتراف کرد :نفوس فلکی از طریق
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حرکتی که بر جرم فلکی تحمیل میکنند،

داشييي ته و مدبّر آن محسيييوب میشيييود

بر نفوس ارضی (که به نوعی متأثر از ج سم

(سيييجييادی )247 :1371 ،و نفوس چون

عنصری خود هستند) تأثیر میگذارند.1

قلمروشيييان فقط در افالك نیسيييت و در

 .5سعد و نحس ایام

حیات روزانۀ ان سان سهم مهمی را به عهده
دارنييد ،از همین رو ارتبيياط بین نفوس

با دسييتمایهای از مطالب پیشييین که بیشييتر

انسييييانی و فلکی وجود دارد و افالك یا

تبیین فلسيييفی بود ند ،میتوان تالش های

توسيييط عقول موجود در خودشيييان یا به

خواجۀ طوسييی را در بحث سييعد و نحس

وسيييیلۀ نفوس و یا اجسيييام فلکی ،حوادث

ایام به شييیوهای علمی در بحثهای نجومی

این عالم و از جمله جسييم و نفس انسييان را

وی (متناسب با زمان حیات او) پی گرفت.

تحت تأثیر خود قرار میدهند (سيييجادی،

خواجۀ طوسی از مجموع صور فلکی

.)318 :1371

که آنها را در ترجمۀ صيييورالکواکب نام

علیر م اختالفی که حکما در تعداد

برده اسيييت (طوسيييی )5-7 :1341 ،برای

افالك داشييي ته و خوا جه خود نیز به آن

وجود ف لک نهم یا ه مان ف لکاالفالك و

مسييأله در شييرح اشييارات پرداخته اسييت

فلک اطلس جایگاه خاصيييی قائل بود .او

(طوسيييی ،)213-212 :1378 ،تقریباً اتفاق

این فلک را رابط عالم یب و معنا با عالم

نظری میان ایشان در تأثیرگذاری افالك بر

مادی میدانست؛ وی همچنین برای افالك

مجموعههای مادون خود دیده می شود و با

نهگانه ،به مانند هیئت بطلمیوسيييی ،قائل به

توجه به اصيييطالحات نجومی به کار برده

دارا بودن عقل ،نفس و جرم بود.

شييده در متون منسييوب به خواجه ،میتوان

بييه اعتقيياد خواج يۀ طوسيييی ،عييالم

ادعا کرد که افالك سيييماوی هر یک به

جسييي مانی اعم ازعُنصيييری ّات و اَثیری ّات

نوبۀ خود در موجودات زمینی اثری خاص

متشکل از نه فلکِ تو در تو بوده و هر فلک

دارند .اگر منظور از تأثیر ،تأثیرهای طبیعی

باالتر بر افالك و عوالم پایینتر ا حا طه

باشيييد ،در نتیجه میتوان گفت کائنات در

 . 1برای آگاهی بیشتر از نفوس فلکی و ویژگیهای
آن ر.ك :رحييمييتييی ،انشييييا اه ()1388؛ ر.ك:
خادمی ،عیناله ،با خانی .)1353( ،صص .78-77
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نوع زنييدگی موجودات زمینی مؤثرنييد و

«زحل و مریخ نحسييي ند؛ زحل نحس

سعدی و نحسی را با خود به همراه دارند و

اکبر و مریخ نحس اصلر .و مشتری و زهره

موجودات زمینی از جمله بدن و به تبع آن

سييعدند؛ مشييتری سييعد اکبر و زهره سييعد

نفس نیز از آن ها تأثیر می پذیرند .اعت قاد به

اصييلر .و عطارد با نحس ،نحس باشييد و با

وجود چنین تييأثیری ،بييه یقین بييا آنچييه

سعد ،سعد .نیرین تثلیث 1و تسدیس 2سعد

طالعبی نان و فالگو یان میگوی ند ،ت فاوت

باشند و از مقابله 3و تربیع 4و مقارنه 5نحس

بسيييیار دارد ،زیرا ادعای طالعبینان چیزی

در رأس سييعد اسييت و ذنب و کید نحس»

فراتر از اعتراف به تأثیر است .ایشان مدعی

(طوسی.)77 :1356 ،

تشخیص نوع تأثیرند که صحت آن چندان

با توجه به سييخن خواجۀ طوسييی در

مشييخص نیسييت و به آنها نمیتوان اعتماد

بیان این مطلب و بررسييیهای انجامشييده،

و تکیييه کرد .البتييه فقط طييالع بینييان و

درمی یابیم قاعدهای کلی در علم هی ئت و

فالگویان مدعی پیشگویی و تشيييخیص

احکام نجوم وجود دارد؛ در صيييورتی که

حوادث آینده نبودهاند بلکه همانطور که

دو سييتاره در حالت تسييدیس و تثلیث قرار

پیشتر هم اشاره کردیم ،از جمله افرادی که

بگیرند ،سييعدند و در حالت تربیع و مقابله،

به م سألۀ سعد و نحس ایام پرداخته و با آن

نحس هسييتند .اینها از مواردی هسييتند که

مخالفت نکرده است ،خواجۀ طوسی است.

در احکام نجوم و بحث سعد و نح سی ایام

او در کتاب «سيييی فصيييل» دربارۀ احوال

تأثیرگذارند (سجادی.)1552 :1373 ،

کواکب و نحس و سيييعدی آن ها سيييخن
گفته اسيييت .بیان وی در آن کتاب چنین
است:

خواجۀ طوسيييی همچنین در قسيييمتی
دیگر گفته است:
«و کواکب علوی و شمس مذکرند و

 .1زمانی که بین دو ستارۀ متوالی 121درجه فا صله با شد،

 .4از ربع معنای یکچهارم میآ ید ز مانی که بین

مثالً شمم د در د درجهای ح ل باشممد و ر د در د

سيييتاره 53درجه فاصيييله باشيييد ،یعنی یکچهارم

درجهای اسد (بیدونی.)343 :1333 ،

(بیرونی.)354 :1363 ،

 .2زمانی که بین دو سييتارۀ متوالی 63درجه فاصييله

 .3مقارنه از قرین بودن میآید و زمانی اسيييت که

باشد .مثالً خورشید در 13درجۀ ثور باشد و قمر در

بین دو سييتاره هیچ فاصييلهای نباشييد و دو سييتاره در

13درجۀ سرطان (بیرونی.)354 :1363 ،

یک در جه از برجی با هم جمع شيييو ند (بیرونی،

 .3زمانی که بین دو ستارۀ متوالی 183درجه فا صله

.)354 :1363

باشد (بیرونی.)354 :1363 ،
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زهره و قمر مؤنث و هرچه مذکر باشييند الّا

آتش منسوب است :حمل ،اسد و قوس.

مریخ نهيياریانييد و مریخ و زهره و قمر

 -هر برجی که سيييرد و خشيييک اسيييت به

لیلیاند .و زحل سيييرد و خشيييک اسيييت و

خاك منسوب است :ثور ،سنبله و جدی.

شمس و مریخ گرم و خ شک و م شتری و

 -هر برجی که گرم و تر اسييييت به هوا

زهره گرمتر ند و به اع تدال نزدیک و قمر

منسوب است :جوزا ،میزان و دلو.

سرد و تر و عطارد به هر کوکبی که پیوندد

 -هر برجی که سيييرد و تر باشيييد به آب

طبیعييت او گیرد و در تييذکیر و تييأنیييث

منسوب است :سرطان ،عقرب و حوت.

همچنین» (طوسی.)78 :1356 ،

همچنین در باور های قدیم ،افالك مذکر

همييان طور کييه مالحظييه میشيييود،
خواجۀ طو سی طبایع سیارات را با توجه به

را سعد و افالك مؤنث را نحس میشمردند
(سجادی.)1553 :1373 ،

طبایع اربعه مشيييخص کرده اسيييت و به هر

از از سييخنان خواجۀ طوسييی میتوان

یک از آنها مانند افراد ،طبیعتی را منسوب

چنین برداشييتی هم داشييت که او برای هر

کرده ا ست .برای مثال ،او شمس را مذکر

یک از فصيييول سيييال نیز خصيييوصيييیتی و

و گرم و آتشيييی میداند و همچنین آن را

خواصيييی را ذکر کرده که آن را نیز متأثر

سييعد و نیکو میشييمرد (سييجادی:1373 ،

از افالك و سييتارگان میدانسييت و معتقد

 .)1553طييبييیييعييت سييييیييارات ،هييم در

بود تأثیر افالك بر ستارگان و ف صول سال

صيييورت های فلکی و هم در ن ها یت به

باعث ایجاد طبایع مختلف در افراد میشود.

موجودات زمینی قابل انتقال اسييت .خواجه

این سيييخن عالوه بر این که در نجوم قدیم

در کتاب ترجمۀ صيييورالکواکب برای هر

و در کالم حکمای گذشته بیان شده است،

یک از افالك بر اسيييياس چ هار عنصييير

جنبههای علمی آن نیز یر قابل انکار است

موجود در جهان یعنی آب ،خاك ،هوا و

(سجادی .)1555 :1373 ،در نتیجه ،با توجه

آتش مزاجی مانند سرد و گرم و خ شک و

به مزاج افالك و سيييتارگان که حکما و

تر قائل شده ا ست و بر همین ا ساس مزاج

طبیبان سييلف به آن پرداختهاند ،تأثیر مزاج

را به افراد متو لد آن برج منتسييييب کرده

افالك در ابدان و نفس انسيييان را اینگونه

است .بدین معنی که:

د ستهبندی کرده و گفتهاند ،همۀ افراد ب شر

 -هر برجی که گرم و خشيييک اسيييت به

از ل حاظ طبع در چ هار دسييي ته طب قهب ندی
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میشيييو ند :آبی ،خاکی ،آتشيييی و بادی
(طوسی.)533 :1341 ،
خوا جۀ طوسيييی همچنین در ک تاب
«سييی فصييل» دربارۀ مدلولهای سييتارگان
چنین گفته است:
«از طبقات مردم ،زحل ،کواکب پیران و دهقان و
ارباب خاندان قدیم و مردمان سیاهرنگ و زاهدان و
عابدان باشند .و مشتری ،کوکب قضات و اشراف و
اصحاب مناصب بود .و مریخ کوکب سپاهیان و اهل
سالح و ترکان و عیاران و دزدان بود .شمس ،کوکب
پادشاهان و بزرگان اهل امر و نهی بود .زهره ،کوکب
زنان و خادمان و معاشران و اهل طرب بود .و عطارد،
کوکب دبیران و اصحاب دیوانها و عالمان و بزرگان
و شاعران بود و قمر ،کوکب رسوالن و جاسوسان و
عوام و پیکان بود» (طوسی.)01 :8931 ،

خوا جۀ طوسيييی همچنین در ک تاب
رسييياله فی الرمل نیز نمونه های زیادی از
تأثیر افالك بر سيييعدی و یا نحوسيييت ایام
بیان کرده اسييت؛ در این کتاب ،مجهوالت
احوال عالم توسيييط خا نه هایی  16گا نه
بررسی شده است و تمام این خانهها جهت
دسييتیابی به مجهوالت عالم ،شييناسييایی
سييي عد و نحس ا یام ،شييي نا خت افالك،
وضيييعیت و نحوۀ قرارگیری آنها ،اصيييل
مهم و تعیینکننده است (طوسی ،بیتا.)2 :
بخ شی از ا صل کتاب را در این ق سمت به
نمایش گذاشييتهایم تا خواننده به شييکلی با
پیشگوییهای خواجه آشنا شود.

شکل ( :)0بخشی از اصل کتاب رمل؛ منبع( :طوسی ،بیتا.)8 :

در توضی سخن فوق دربارۀ تأثیر ستارگان
بر روی سرنوشت انسان چنین برداشت می شود
که خواجۀ طوسييی بر اسيياس بررسييیهای دقیق
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نجومی که از وضع ستارگان و افالك انجام داده

افالك بر حوادث طبیعی ،فقط و فقط منحصيير

و بر نتایج آن صحه گذاشته ،به این نتیجه میرسد

به نوع اسيييتفادهای که از این تأثیر میتوان در

که برای هر یک از سييیارات ،قلمرویی خاص

پیشگویی حوادث کرد ،نبوده اسيييت؛ بل که

ا ست که به آن دایرۀ عملیات آن سیاره گویند و

عالوه بر این موارد ،او دربارۀ کاربرد علم نجوم

از این قلمرو آثار خودشيييان را به جهان خاکی و

در تعیین اوقات شييرعی ،تقویم و اسييتفاده از آن

زمین انتقيال میدهنيد و از دایرۀ هر کيدام از

در انجام احکام شرعی که امروزه کاربرد فراوان

سييیارات ،امور و خواص معین به زمین فرسييتاده

دارد ،تالش زائدالو صفی کرده ا ست .او عالوه

میشييود که در سييرنوشيييت موجودات زمین

بر آنچه به طور معمول در تقویمها دیده میشود

مؤثرنيد .بيهعنوان مثيال ،هميانطور کيه از متن

(حساب وقتها و فصول سال و ساعات شرعی

برمیآید و مشييهود اسيييت ،از دایرۀ زحل امور

و  )...توجه خاصييی به نوشييتن احکام نجومی و

روحانی خاص در زمین سييریان مییابد .به همین

تأثیراتی که کوا کب و سييي تار گان بر زمین

ترتیب سييیارات دیگر نیز هر کدام به مقدار معین

میگذا شتند ،دا شته ا ست .آنچه او معتقد است

از خواص خود به عالم خاکی گسييیل میدارند.

باید در تقویم به آن اشيياره شييود و مورد توجه

نمونۀ دیگر آن دایره ،سييیارۀ زهره اسيييت که با

همگان و در دسترس افراد باشد ،مواردی از این

تو جه به زن بودنش ،نشيييان زی نت و زی بایی و

قبیل است:

اعتدال و چندین خاصیت دیگر به همراه میآورد

 -1با توجه به ماههای  12گانه ،انجام بعضيييی از

(سجادی.)1554 -1555 :1373 ،

امور ،نیکویی و سيييعدی همراه دارد و برعکس

با وجود این که ادعا میشيييود ،خواجۀ

کارهایی هم وجود دارند که بهتر است از انجام

طوسی با بررسیهای دقیق نجومی طبقات مردم

آن جلوگیری شود.

را ذیل هر صيييورت فلکی دسيييتهبندی کرده

 -2در ابتدای هر سييال ،طالع آن سييال به همراه

اسيييت ،ا ما توضيييی قانعکن ندهای از وی در

تصویری از طالع آن ،مانند سال گاو یا سال بز ...

خصيييوص این طبقهبندی وجود ندارد و نهایتاً

آورده شود.

میتوان گفييت تييأثیر کلی افالك بر زمین و

 -3روزهایی از سيييال ،آن دلیلی که بر فرح و

موجودات آن ،امری ان کار نا پذیر و قا بلقبول

شيييادی بر اسييياس جایگاه خورشيييید اسيييت و

مینماید و از بحث های خواجه میتوان به این

همچنین آن چه دل یل بر افزایش مال و م قام بر

امر اذ عان کرد که ع نا یت او در ب حث تأثیر

اساس جایگاه ماه است ،بیان شود.
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 -5خسييوف و کسييوفهایی که در یک سييال

نبود آزمایشگاههای دقیق دانست) اما در عین حال

ممکن ا ست اتفاق بیفتند :از جمله م سائل علمی

تالش های خواجه ،او را از جماعتی که بهعنوان

روز نیز به ح ساب میآید (طو سی)41 :1356 ،

کاهن ،یا پیشگو و طالعبین و  ...شناخته میشوند،

و مواردی دیگر کيه بیشيييتر عياميل عقالنی و

قطعاً جدا می سازد و بر خالف طالعبینان که عموماً

منطقی داشتهاند.

به قصد سو استفاده از مردم ،مبادرت به انجام این

نتیجهگیری

کار میکردند و یا تلقین اندیشيييۀ جایگاه خدایی

در آخر میتوان از مباحثی که به بررسی آنها
پرداختیم چنین برداشت کرد که خواجۀ طوسی از
جمله معدود فیلسوفان و منجمانی است که اعتقاد
راسخ به تأثیر افالك و ستارگان بر روی زمین
خاکی و اجسام موجود در آن داشته و با صراحت
به آن اذعان کرده است .البته این اعتقاد در بسیاری
از موارد پشتوانۀ علمی داشته و امروزه وجود آن
اثبات شده است .او با اندازهگیریهای دقیق علمی
و رصد ستارگان در رصدخانه به بسیاری از این
موارد دست یافته است .در حقیقت خواجهنصیر
همۀ کائنات را مؤثر در یکدیگر دانسته و برای آن
تبیین فلسفی و علمی آورده است .هرچند در بیان
نحوۀ تأثیر افالك ،دالیل علمی قوی نداشته است
(که عذر آن را میتوان عدم امکانات امروزین و -

برای ستارگان و افالك ،خواجه به این آموزۀ دینی
که«ال مؤثر فی الوجود اال اه» بسييیار معتقد بود و
آثار خود را بر مبنای این اندیشه سامان میداد.
با ع نا یت به تالش خوا جه در این باب
میتوان گفت اگر گاهی در روایات دینی ،نهی از
پرداختن به احکام نجوم میشود ،این نهی به معنای
نفی تأثیر افالك بر زندگی انسان و یا تأثیر بر عوالم
مادون فلک نیسييت بلکه این نهی بهواسييطۀ آثار
منفی معت نابهی اسيييت که از پیشگویی ها و
طالعبینی ها بر زندگی انسيييان ها حاصيييل شيييده
است؛آثاری که گواه روشنی از عقالنیبودنِ نهی
از آن اسييت اما در بخشييی از علم نجوم که علمای
آن بر اسيياس کاوشهای تجربی به آن رسييیدهاند،
مذمتی نیست.
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کوشش اخوان زنجانی .تهران.
-

-

______________ .)1356( .سييی فصييل

فل سفی و کالمی خواجه ن صیرالدین طو سی.

مختصييير فی التقویم .بييه کوشيييش یوسيييف

ترجمۀ المرضيييا جمشيييیدنژاد .تهران :مرکز

بیگباباپور .تهران :بنیاد شکوه.

پژوهشی میراث مکتوب.

______________( .بی تا) .رسييياله فی
الرمل .پاکستان :مکتبه العربیه کانسی رود.

گر مان ،هوشييي نگ .)1367( .نظر یۀ گرانش

اسالمی آیت عشق.

اسالمی.

مصييييفييا ،ا بوا لفضييييل .)1347( .فر هنييگ

عباس حسینیرنجیر ،چاپ پنجم.

در شييعر فارسييی .مؤسييسييۀ پژوهشييگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.

میتون ،ژاکلین و سیمون .)1364( .کاوشی در
ستاره شنا سی .ترجمۀ مح سن مدیر شانهچی.
مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.

-

-

هال یدی ،دیو ید .)1388(.فیز یک هال یدی.
مترجمین :دکتر محمد موسيييویبایگی ،دکتر

اصطالحات نجومی همراه با واژههای کیهانی

-

-

نیکزاد ،عبيياس .)1382( .معرفييت نفس از
دیييدگيياه حکیمييان .تهران :انجمن معييارف

نیوتنی .تهران :انتشيييارات و آموزش انقالب
-

-

نعمانفرحات ،هانی .)1385( .اندیشيييه های

میری ،محمييد .)1355( .تحوالت تيياریخی
مسيييألۀ روح بخاری در حکمت صيييدرایی.
مجله تاریخ فلسفه.57-56 :)5( 4،

-Atam (1990). Introduction to
Classical Mechanics. PrenticeHall International.

-
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3

تاریخ دریافت:

چکیده :همواره پی بردن به ایت و انگیزۀ رفتارهای انسان از مسائل قابل توجه روانشناسان و فالسفۀ

1533/4/13

اخالق بوده اسيت .خودگرایان انگیزۀ تمامی اقدامات خیرخواهانۀ انسيان را دسيتیابی به نفع شيخصيی

تاریخ پذیرش :تلقی میکنند؛ در مقابل ،دیگرگرایان میگویند انسييان میتواند فقط برای تأمین منافع و رفاه دیگری
1533/8/3
کار کند و هیچ چشمداشت شخصی نداشته باشد .دنیل بتسون روانشناس معاصرآمریکائی و تامس
واژگان کلیدی:

نیگل فیلسوف معاصرآمریکائی با دو شیوۀ متفاوت از حامیان جدی و سرسخت دیگرگرایی هستند.
بتسييون با رویکردی تجربی و با طرح فرضييیۀ آلتروئیسييم  -همدلی ضييمن به چالشکشييیدن ادعاهای

آلتروئیسم ،انگیزه،

خودگرایان از نوعی دیگرگرائی روانشييناختی دفاع میکند .او از طریق آزمایشهای دقیق تجربی

بتسون ،خودگرایی،

ی
توانست وجود انگیزۀ دیگرگرایی در ذات انسان را ثابت کند .بنا به ادعای او ،احساسِ عاطفی نگران ِ

دیگرگرایی ،نگرانی همدالنه موجب ایجاد انگیزۀ دگرخواهانه جهت تأمین رفاه مطلوب دیگری میشييود .از سييوی دیگر
نیگل با روش تفسیری خود از امکان نوعی دیگرگرایی با انگیزشِ عقالنی دفاع کرده است .به عقیدۀ
همدالنه ،نیگل.
او دیگرگرایی بیطرفانه ،الزمۀ عقالنیت و شرط برقراری اخالق است .این مقاله با رویکردی توصیفی
 تحلیلی به توصیف و ارزیابی آرا بتسون و نیگل پرداخته و در نهایت نشان میدهد که تلقی آن دواز دیگرگرایی و نسييبت دیگرگرایی با اخالق متفاوت اسييت .اما نکتۀ مهم این اسييت که دو رویکرد
متفاوت در دیگرگرایی ،در کنار هم میتوانند پشتوانۀ محکمی برای رد خودگرایی باشند.
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مقدمه

دیگران بر خود است.

یکی از مسييائلی که از دیرباز تا کنون ذهن

دیگرگرایی روانشــناختی :در موضييوع

هر متفکری ب يهویژه فالسيييف يۀ اخالق و

دیگرگرایی اخالقی به مثابه نظریۀ اخالقی

روان شنا سان را به خود م شلول دا شته ،آن

هنجيياری ،معموالً از دیگرگرایی روان-

اسييييت کييه آیييا آدمی حقیقتياً میتوانيد

شيييناختی بحث میشيييود .این یک نظریۀ

دیگرگرا با شد؟ یا واقعاً قادر نی ست بدون

توصیفی و در باب سرشت انسان است و به

نفع شييخصييی به دیگری خیر رسيياند؟ آیا

انگیزۀ اعمال انسيييان توجه شيييایانی دارد و

دیگرگرایی 1ه مان خودگرایی 2در ل باس

معتقد اسييت انسييان ذاتاً قادر به تأمین منافع

مبييدل و صيييرف ياً یييک فریييب اسييييت؟

دیگران اسيييت و آسيييایش و رفاه دیگری

دیگرگرایی از نظرات قابل تأمل و مهم در

انگیزۀ اصيييلی خیررسييييانی بييه یر را

م یان نظر یه های اخالقی اسيييت که به دو

برمیانگیزد و می توانييد از دا یرۀ منييافع

شکل اخالقی و روان شناختی مطرح ا ست

شييخصييی خود خارج شييود .این دیدگاه تا

و هرکدام مدافعان خود را دارد.

آن جا اهم یت دارد که طر فدارانش آن را

دیگرگرایی اخالقی :این نظریييه بر آن

مبدأ علم اخالق دانستهاند.

باور اسيييت که منفعت و رفاه دیگری باید

خودگرایی اخالقی نقط يۀ مقييابييل

مبنييای عمييل اخالقی قرارگیرد؛ در واقع

دیگرگرایی ،نظریهای توصيييیهای در حوزۀ

انسييييان برای تعقیييب اهييداف و آمييال و

اخالق هنجاری را ب یان میک ند که هدف

آرزوهای خود پای به هستی نگذاشته است

اصلی آن ،اخالق و نفع شخصی است و هر

بلکه علت وجود او خدمت به انسيييانهای

فرد با ید ت مام ه مت خود را برای افزایش

دیگراسييييت و قر بانیکردن خود ،وظی فۀ

رفاه دیگری مصييروف دارد ( Graham,

بيينييیييادیيين آدمييی اسييييت ( Penguin

 .)2004: 56پس شرط الزم و کافی برای

 .)Group,1964:143لذا انسييييان با ید

اخالقیبودن عمل ،افزایش خیر شييخصييی

هييمييهچييیييز خييود را فييدای دیييگييری

ا ست ( .)Shaver, 2010: 2از آنجا که

کند) .(Rand,1984:49بنابراین ،شييرط

آدمی در برآوردهکردن عادیترین ام یال،

اخالقی ع ملکردن ،تو جه و اولو یتدادن

وابسيييته به دیگران اسيييت ،کمککردن به
یر تنها به دلیل منافع و امتیازاتی اسييت که

1. Altruism.

2. Egoism.
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این اعمال برای فاعل ایجاد میکند نه بدین

روانشناختی ،خودگرایی اخالقی را بیمعنا

دلیل که فینفسه خوبند (پالمر.)82 :1384 ،

میک ند .زیرا با ید و ن با ید اخالقی ز مانی

خودگرایی روانشناختی نوع دیگری

معنادار خواهد بود که گزینه های متعددی

از خودگرایی که مدعی اسيييت انسيييان به

مقابل انسان باشد .همچنین هرگونه دیدگاه

لحاظ روانی به گونهای خلق شده است که

دیگرگرا اعم از اخالقی و روانشييناختی از

هرگز قادر به تأمین منافع دیگران نیسييت و

اسيياس باطل میشييود زیرا چیزی را فرض

انگیزۀ ا صلی تمامی اقدامات ان سان و حتی

میگیرد که حسيييب این نظریۀ خودگرایی

آ نان که به نظر خیرخواهانه و دیگرگرایانه

روانشيييناختی ذاتاً از عهدۀ انسيييان خارج

اسييييت را صييير فاً ابزاری در ج هت خیر

است.

خویش( Scott & Seglow, 2007:

امروزه انتقييادهييای زیييادی متوجييه

 )1و کسيب لذت و برخورداری شيخصيی

دیدگاه خودگرایی روان شناختی ا ست ،از

میدا ند و این که گف ته شيييود هدف ایی

جمله بر این دیدگاه آنان که بهطور دقیق به

کمک ر سانی به یر ا ست ،جز یک فریب

تحل یل انگیزۀ انسييييان پرداخ تها ند ،معلوم

نیسييت ( .)Feinberg, 1987: 63حتی

میشييود که ذات انسييان معطوف به عالیق

در م ثال های قهر ما نا نه و فراوظی فهای نیز

شخصی خود است ( Laflette, 2007:

نمیتوان با قاطعیت بیان کرد که انگیزه و

 .)273صييييرفنييظيير از مصييييادره بيير

هدف آنان مبرا از هرگونه نفع شيييخصيييی

مطلوببودن این ادعييا ،هرگز نمیتوان بييا

باشد.

برچسييب عالقه به خود ،مدعی شييناسييایی
واض است که این دیدگاه ،متفاوت

انگیزۀ واقعی آدمی شييد ( Blackburn,

از خودگرایی اخالقی است؛ چرا که هدف

 .)2001: 32شيياید به دشييواری اما فهم و

این دیدگاه بیان خوب و بد انگیزهها نی ست

دریافت انگیزۀ درونی افراد یکی از دالیل

بل که تعیینکن ندۀ ع لت ای جاد اع مال خیر

پذیرش این دیدگاه اسيييت؛ در حالی که

انسييان اسييت .صييحت دیدگاه خودگرایی

عالوه بر اب طال نا پذیربودن 1چنین رو یهای

 .1ر.ك :حسینیسورکی ،سیدمحمد.)1384( .

بررسی و نقد نظریۀ خودگرایی اخالقی ،نشریۀ
پژوهشهای فلسفی – کالمی.222-187 :)25( 8 ،
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که آن را از علمیبودن خارج میسيييازد،

می شود .بت سون از طریق انجام تحقیقات و

فقدان شواهد تجربی و توسل به ادلۀ دیگر،

آز مایش های دقیق و بیشييي مار تجربی بر

فارغ از مسيييت ندات تجربی سييي بب نقض

روی انسانها به حمایت از نظریۀ همدلی -

مدعای آنان و ابطال خودگرایی است.

آلتروئیسييم و مخالفت جدی با خودگرایی

از طرفی چون با اسييتداللهای عقلی

میپردازد .البته در نهایت وی به تلفیقی از

محض نیز قادر به اثبات یا رد خودگرایی

انگیزههييای خودگرایييانييه و دیگرگرایييانييه

روانشييي ناختی نیسيييتیم ،قبول و رد آن به

متمایل اسييت .عالوه بر این ،نظریۀ بتسييون

حوزۀ روان شنا سی تجربی و ا ستداللهای

نظریهای توصيييیفی اسيييت و به صيييورت

دقیق علمی و تجربی مربوط اسييييت .رد

مسيييتقیم به حوزۀ هنجاری ارتباط ندارد اما

خودگرایی بييه روش تجربی اوالً موجييب

با تو جه به ارت باط م یان انگیزه و رف تار،

ابطييال هر تقریر از نظریييۀ خودگرایييانييه

دیگرگرایی وی بالطبع وا جد پ یا مد های

میشيييود و ثانیاً فهم انگیزههای انسيييانی را

عملی برای اخالق است.

امکان پذیر میسيييازد و در نهایت نشيييان

عالوه بر تقریر بتسييون ،تقریر دیگری

میدهد که مجموعۀ انگیز شی انسان چیزی

که به دفاع و اثبات از دیگرگرایی پرداخته

فراتر از منافع شخصی مادیگرایان است و

اسييييت تقریر تييامس نیگييل ،فیلسيييوف

حدا قل بخشيييی از انگیزۀ انسييييان تو جه

آمریکایی اسييت .نیگل مخالف هر دو نوع

خالصييانه به یر خود اسييت که این مهم با

خودگرایی روان شناختی و اخالقی است و

تدبیر دنیل بتسون به ثمر رسید.

بييه نوعی از دیگرگرایی ع قال نی دفيياع

دنييیييل بييتسيييييون ،روانشييييينيياس

می کند .وی با اسييتفاده از روش تفسييیری

معاصييرآمریکایی اسييت که به خاطر طرح

خود در د فاع از مصيييل حتا ندیشيييی ،از

ن ظریييۀ مشييي هورش ب يه نييام « همييد لی –

دیگرگرایی ب يهصيييورت ع قال نی دفيياع

آلتروئیسم» به اوج شهرت دست یافت .وی

میکند .وی برای به ثمر رسييياندن تئوری

با طرح این نظر یه توانسيييت وجود انگیزۀ

خویش بييه ابطييال دیييدگيياه مقييابييل یعنی

دگرخواهانۀ محض را در ذات انسييان ثابت

خودگرایی اخالقی از طریق بیرونکشييیدن

کند .این نظریه به اجمال بیان میکند که

مفروضيييات و توالی فاسيييد و نامعقول این

احسيياس همدلی با شييخص نیازمند ،سييبب

دیييدگيياه میپردازد .نیگييل بييا ارائيۀ نوعی

برانگیختگی انگیزۀ ک مککردن به افراد

نظریۀ عمل ،نشييان میدهد که چگونه عقل
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و اسيييتدالل به تنهایی میتواند برای فعل،

 .)12همچنین وی معتقد است ،دیگرگرایی

انگیزش ای جاد ک ند و در پی آن ،به این

متکی به اسييتداللهای ما برای عمل اسييت

نتیجه میر سد که تنها با مبنا قراردادن دلیل

که شرط صوری عینیت اخالقیاند (نیگل،

در بن یاد انگیزش میتوان از اخالقی عینی

.)211 :1354

سخن گفت .به این ترتیب این دو به روش

نیگل نهتنها معتقد اسيييت که انسيييان

ویژۀ خود -یکی در حوزۀ روان شنا سس و

میتوا ند به نحو دگرخوا ها نه برانگیخ ته

دیگری در حوزۀ فلسيييفييه -بييه دفيياع از

شيييود ،بل که بر آن اسييييت که این انگیزۀ

دیگرگرایی پرداختند و هر دو در نهایت به

دگرخوا ها نه پا یه و اسيييياس اخالق یات

اثبات آن دسيييت یافتند .با این اوصييياف،

محسيييوب میشيييود .نیگل منظور خود از

دیگرگرایی دارای دو پشتوانۀ محکم عقلی

دیگرگرایی را با این فرض بیان میکند که

و تجربی شد .در ادامه پس از ارائۀ دیدگاه

چنانچه فرد  Pدلیلی در اختیار دارد تا کار

نیگل و بتسيييون و چگونگی دفاع آ نان از

 Aرا انجام دهد پس شيييما دلیلی در اختیار

دیگرگرایی و ارزش اخالقی آن به تحلیل

دارید تا کار  Aرا انجام دهید؛ بهعبارتی

و ارزیابی و مقایسۀ دو دیدگاه پرداخته و با

شما برای ایجاد اوضاع و احوالی ،دلیلی در

ب یان نتی جۀ م قا له ،این ب حث را به پا یان

اختیار دارید که دیگران نیز برای ایجاد آن

میبریم.

همييان دلیييل را در اختیييار دارنييد .بر این

 .0دیگرگرایی از دیدگاه تامس نیگل

اسييياس ،دیگرگرایی ضيييرور تاً به مع نای
فداکردن به خاطر منافع دیگران نیست بلکه

ن یگييل در کتيياب خود ب يه نييام ا مکييان

یعنی ادلۀ دیگران را وارد محاسيييبات خود

دیگرگرایی با توجه به روشييی که در دفاع

کنیم؛ برای مثال ،هر شخ صی پس از اتمام

از مصلحتاندیشی برگزیده است ،به دفاع

پیکنیک در طبیعت باید زباله ها را جمع

از امکييان دیگرگرایی می پردازد .از نظر

کند پس من نیز مان ند دیگران باید بعد از

وی ،مصيييلحتاندیشيييی ودیگرگرایی دو

اتمام پیکنیک زبالهها را جمع کنم (نیگل،

الزام عقالنیييت عملیانييد( 1نیگييل:1354 ،

.)13 :1354

 .1عقالنیت نظری به ما میگوید چه باورهایی درسيييت یا
نادرست است و کدامین را باید برگزینیم لیکن عقالنیت عملی
به ما میگوید چه باید کرد و انجام کدام کار درست است.
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دیگرگرایی مورد نظر نیگل منحصيير

و میتواند نیروی انگیزشييی داشييته باش يد.

در گسييييييتيييرۀ فيييداکييياریهيييا و

نیگل میگوید اگر میل مبنای اخالق باشد،

ازخودگذ شتگیهای قهرمانانه نی ست ،بلکه

قادر نخواهیم بود از عقالنیت اخالق دفاع

حاکی از رفتاری است که صرفاً با این باور

کنیم زیرا امیال وابسيييته به اراده و اختیار ما

برانگیخته شييده باشييد که شييخصييی دیگر

نیسييتند و به صييورت تصييادفی بر ما عارض

بهواسطۀ این رفتار ،سود میبرد یا از آسیبی

میشيييوند .پس نمیتوان آنها را نقد کرد،

دور میشيييود .بنييابراین طبق این تعریف،

زیرا تنها باورها قابل انتقاد هسييتند .چنانچه

دیگرگرایی در متن زندگی روزمره وجود

اخالق مبتنی بر امیال با شد ،اوالً می توان از

دارد و لزوم ياً بييا از خودگييذشيييي ت گی و

الزامات اخالقی آن گریخت و پیوسته برای

هزینهکردنهای فرا وظیفهای 1همراه نیست.

توج یه آن از میلی به م یل دیگرتوسييييل

نیگل میگوید حتی وقتی به کسی گوشزد

ج ست؛ ثانیاً اخالق ایت فینف سه نخواهد

میکنیم که الستیک ماشینش پنچر شده یا

بود بلکه ابزاری خواهد بود جهت رسييیدن

زنبوری روی همبرگرش نشيييسيييته ،عملی

به ایتی دیگر .در حالی که از نظر نیگل،

دگرخواهانه انجام دادهایم که هیچ هزینهای

اخالقی زیستن ایت فی نفسه است؛ او در

برای ما ندارد ).(Nagle, 1979: 16

پاسيييخ به این سيييؤال که چرا باید اخالقی

با توجه به تعریف فوق ،دیگرگرایی

زی ست ،به نقش باورهایی ا سا سی به جای

نزد نیگل با انگیزش 2درارتباط ا ست که نه

م یل اشيييياره میک ند؛ باور هایی ماننيد:

میل به خودی خود اسييت نه باور به خودی

انسييانهای دیگری مانند من وجود دارند و

خود ،بل که ترک یب م یل و باور منجر به

من یک ان سان ه ستم در میان خیل عظیمی

عمل می شيييود .در واقع باور ،اصيييالت و

از انسانها لذا هیچیک بر دیگری نه برتری

محوریت دارد و اینگونه نیسييت که تنها

داشييي ته و نه از ارزش کمتری برخوردار

میل ،قدرت برانگیختن انسان را داشته باشد

است .دیگرگرایی در نیگل به این تصور از

بلکه باور نیز از این قدرت برخوردار ا ست

خودمان مرتبط اسيييت که قادریم همزمان

1. Supererogatory.
 = Motivation .2فرآیندی واسيييطهای یا حالت

انرژیدهنده به رفتار و عمل اسييت .این نیرو ترکیب

درونی در یک جاندار که او را به ع مل وادار
می کنييد ،بييه عبييارتی دیگر انگیزش یييک نیروی

میل و باور است که منجر به عمل در آدمی میشود.
نیگل باور را مقدم بر میل میداند.
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خود را یک من و یک شيييخص تصيييور

به لحاظ یرشييخصييی خواهیم شييد .نیگل

کنیم .این پیوند میان مصيييلحتاندیشيييی و

معت قد اسييييت که گزاره های اخالقی اگر

دیگرگرایی فاقد میل است .بنابراین به باور

بخواهند عینی باشيييند پس باید مسيييتقل از

نیگل ،دیگرگرایی نوعی احسييياس نیسييت

فاعل و امیال او و به نحو بیطرفانه باشييند و

بلکه شييرط عقالنیت و مبنای اخالق اسييت

چنین احکامی تنها باید عقالنی با شند؛ زیرا

).(Nagle, 1979: 3

تنها در عقالنیت میتوانیم از نوعی عینیت

 .0-0اخالق ،عینیت اخالقی و عمل از منظر نیگل

روشيييی سيييخن بگوییم؛ میييل حتی اگر
جهانشيييمول باشيييد صيييرفاً یک عاطفه و

آیييا ارزشهييای ا خال قی ع ی نی و وا ق عی

هیجان اسييت؛ پس الزم اسييت نشييان دهیم

هسييتند؟ نیگل به این معنا از عینیت اخالق

این امکييان وجود دارد کييه عقييل بتوانييد

دفاع میکند که به زعم او میتوان روشها،

انگیزهای برای فعل ایجاد کند و بهعبارتی

ادله و ا صولی را یافت که اعتبار شان ن سبی

باید تبیین کنیم که عمل آدمی میتواند از

یا شخصی نباشد و میتوان بر اساس آنها

عقل نیز ناشييی شييود .حال چطور می توان

ز ندگی کرد .مقصيييود وی از عین یت این

سيرچشيمۀ انگیزش اخالقی را بدون ارجاع

نیستکه دادههای اخالقی در جهان موجود

بييه میييل تبیین کرد؟ نیگييل ابتييدا بييه تبیین

هسييي تنييد .در وا قع ،ع ی نیييت او ع ی نیييت

انگیزۀ آیندهنگری بر بنیاد عقلی پرداخته و

وجود شناختی افالطونی نی ست ،بلکه نوعی

مبتنی بر آن به تحلیل و اثبات دیگرگرایی

عینیت روشيييی اسيييت .به این معنا که ما

عقالنی دست مییابد.

روشييی را اتخاذ میکنیم و طی آن از خود
و نظرگاه شييخصييی خویش به سييوی یک

 .8-0عدمابتناء مصلحتاندیشی و دیگرگرایی برمیل

نظرگيياه عینی 1فراتر میرویم و بييه ا ین

طبق نظر نی گل ع قل به تن هایی می توا ند

ترتیب قادر به کشيف اصيول معتبر اخالقی

انگیزش ایجاد کند و بنیاد عمل قرار گیرد.

 .1نظرگاه عینی ما را از نظرگاه ذهنی (فرد ،اجتماع ،ملت و

به تعلقات و منافع شييخصييیاند ،اما در عینی ارزشها و احکام

گونه) جدا میکند .یعنی فراروی از نقطهنظر شييخصييی جهت

اخالقی مسييتقل از فاعل و بیطرفانه اسييت و دارای اعتباری

کشييف اصييول اخالقی یرشييخصييی و بیطرف ،در عینی ما

یرشخصی است و چنین احکامی باید عقالنی باشد (نیگل،

ناظریم ،در ذهنی ما فاعلیم ،در عینی بیطرفیم در ذهنی
طرفداریم .در ذهنی ارزشها تنها وجوه شخصی دارند و وابسته

.)8-15 :1354
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لييذا برای دفيياع از دیگرگرایی ،شيييیوۀ

آنچه ما را به انجام عملی مصلحتاندی شانه

اسييتداللی خاصييی را بهکار میگیرد .او با

وادار میک ند ،میل ما به پیامد های آی ندۀ

تحلیل انگیزۀ م صلحتاندی شانه 1ابتدا ن شان

فعل نیسيييت ،بلکه باور ما به منافع آینده

میدهد که این انگیزش ،بنیادی مسييتقل از

است.

2

میل دارد و بر بنیادی عقلی تبیین میشيييود،

میييلبيياوران معتقييدنييد میييل کنونی،

سپس همان شکل از استدالل را برای اثبات

محرك فعل ا ست نه صرفاً امیال آینده ،اما

ابت نای دیگرگرایی بر بن یادی عقلی به کار

از نظر نیگييل بین امیييال کنونی و آتی

میگیرد.

تعارض وجود دارد .به دیگر سخن ،میل به
آینييده ،ایجيياد انگیزش نمی کنييد بلکييه

 .0-8-0مصلحت اندیشی

انگیزش مسييتلزم تصييور متافیزیکی خاص

طبق بيياور نیگييل ،هنگييام بحييث دربييارۀ

اسيييت .در همین راسيييتا نیگل از دو بنیاد

مصلحتاندیشی با مؤلفۀ آیندهنگری عملی

متافیزیکی برای مصلحتاندیشی نام میبرد

سر و کار داریم نه با هرگونه پیوند خا صی

و آن دو را شيييييرط عييیيينييیييت الييزام

که مفهوم م صلحتاندی شی ممکن ا ست با

م صلحتاندی شانه میداند :اول ت صویر یر

منفعت شييخصييی داشييته باشييد (Nagel,

ز مانم ند از اد له ای که در ه مۀ ز مان ها

) .1979: 36مصييلحتاندیشييی میتواند

اعتباردارند و میتوانند انگیزشيييی در زمان

خارج از نفع فاعل باشيييد مانند دلنگرانی

حال برایمان فراهم کنند؛ دوم ،تصيييور فرد

والدین نسيييبت به رفاه آتی فرزندانشيييان.

به مثابه یک کل واحد منتشيييردر زمان؛ منِ

سيييخن اصيييلی نیگل این اسيييت که مؤلفۀ

اکنون همانقدر واقعی ا ست که منِ آینده.

آیندهنگری ،اساس مصلحتاندیشی است.
1. Prudential.

قبول دارند که میل برای انگیزش عقالنی ضييرورت دارد .با

 . 2نیگل بین دو نوع میل تفاوت قائل اسييت .میل انگیخته و

این تفاوت که الگوی میل بنیاد همچون هیوم و هابز این میل

میل ناانگیخته .میل انگیخته :امیالی که از راه تصييمیم و تأمل

را در میان امیال طبیعی یا ناانگیخته ان سان ج ستجو میکند در

عقالنی حاصل میشوند میل ناانگیخته :میلی که از انگیزههای

حالی که الگوی باور بنیاد همچون نیگل و کانت آن را در

طبیعی پدید میآید و صيرفاً بر ما عارض میشيوند .آنچه در

میان امیال ناشييی از باور عقالنی یا انگیخته مییابد (نیگل،

پس تمام کارهایمان وجود دارد میل انگیخته اسييت نه میل نا

 .)23 :1354بنابراین از نقطهنظر نیگل این ادعا که میل در بنیاد

انگیخ ته .لذا یک دل یل ،ضييرور تاً توان انگیزشييی دارد

هر نوع انگیزشی وجود دارد ،نادرست است.

) .(Nagel, 1979: 32مدافعان میل بنیاد و باور بنیاد هر دو
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لذا از نظر وی در مصلحتاندیشی اوالً فرد

منظر شييخصييی تنها چیزی که واقعیت دارد

باید بین خود در زمان حال و خود در زمان

من هستم و امیال و ارزشهای من.

آینده ارتباط و اتصيييالی ببیند و به عبارتی

در واقع اسيياس اخالقیات ،همین لبه

خود را موجودی پایدار و منتشييير در زمان

بر نگاه شخصی است که بدون دیگرگرایی

لحاظ کند ) .(Nagel, 1979: 58ثانیاً

ممکن نیسييييت .نی گل میگو ید« :اخالق،

فرد با ید ز مان حال را بهعنوان جزئی از

تقالیی است علیه شکل خاصی از مخمصۀ

زنجیرۀ ز مان ل حاظ ک ند .اکنون و ب عداً یا

خودمحوری؛ همييان طور کييه اسيييتييدالل

من و یر من ت فاوت عقالنی با ی کدیگر

مصلحتاندیشانه ،تقالیی است علیه سلطۀ

ندار ند .ز مانی که ب عداً یا آی نده نام یده

زمان حال» ( .(Nagel, 1979: 100هر

میشيييود ،عاق بت به ز مانی که اکنون نام

فرد از مر کز جهييان خو یش بييه ب یرون

مینهیم تلییر مییابد .لذا نامعقول اسيييت تا

مینگرد و تصور یک فرد ویژهبودن نسبت

آینده را صرفاً بهخاطر آیندهبودنش در نظر

به خود را کنار زده و به این میپردازد که

نیاوریم .به همین شيييکل ،اهمیت ندادن به

چگونه هر وجود انسيييانی باید نسيييبت به

دیگران صيييرفياً بيهخيياطر اینکييه آن فرد،

دیگران رف تار ک ند .این نوع ن گاه سييي بب

شييخص من نمیباشييد دور از عقل اسييت

می شود که وقتی بخواهد فعلی انجام دهد،

).(Kraut, 2016: 37

برخی نیازمندیهای مربوط به دیگران را بر

در مصلحتاندیشی اگر اصالت را به

خود ح مل میک ند .لذا دیگران و درد و

زمان بدهیم ،فاقد فعل مصلحتاندیشانهایم

رنج آنان همچون خود و درد و رنج خود،

بلکه باید زمان حال را در زنجیر آنات زمان

ارزشمند و قابل اهمیت می شود زیرا درد و

لحاظ کنیم که همه به یک اندازه واقعیاند.

رنج دیگران به بدی درد و رنج خود مان

متناظر با آن در دیگرگرایی نیز تنها زمانی

اسييييت ) .(Kraut, 2016: 38امييا بر

واجييد انگیزش دیگرگرایييانييه ایم کييه از

خالف نیگل ،خودگرایان معتقدند که هیچ

منظری عینی ،بیطرفانه و فارغ از میل و نه

دلیل یر شخ صیای وجود ندارد! در حالی

شييخصييی به خودمان بنگریم .یعنی خود را

که نیگل نشان داد اگر دلیل یرشخصیای

صرفاً شخصی در میان دیگران و مساوی با

وجود نداشيييته باشيييد ،به ورطۀ خودتنها

آنان ببینیم که هیچ تفاوت ویژهای نداریم

ان گاری میافتیم .در واقع با نفی هرگو نه

که ما را از دیگران مم تاز ک ند چرا که از

دلیل عینی ،امکان حکم عینی دربارۀ خود
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را نیز مسدود کردهایم (Nagel, 1979:

عالوه بر این ما هرگز فکر نمیکنیم که از

).104-106

میان مردم جهان فقط ماییم که مورد آزار

 .8-8-0صورت شهودی استدالل نیگل

آن فرد واقع شدهایم و او برای نرنجاندن ما
دل یل ویژهای دارد که برای دیگری ندارد.

نیگل در پاسخ به خودگرایان با طرح مثالی

دلیل او هرچه باشييد دلیلی اسييت که برای

به قاعدۀ زرین «آیا میپسيييندی دیگری با

عدم آسیب به هر کسی دارد و هر کس نیز

شيييما همان کاری را بکند که شيييما با او

در شرایط مشابه برای عدم آسیبزدن به ما

می کنید» متوسيييل میشيييود؛ من در حال

و دیييگييران دارد (اخييوان-335 :1385 ،

شکنجۀ فردی ه ستم اما چه دلیلی میتواند

 .)337پس این دلیييل ،کيياربردی عمومی

مرا ازین کار باز دارد؟ به نظر نیگل قاعدۀ

دارد و به همه مربوط اسيييت .هر انسيييان

زرین؛ من این کار را نمی پسيييندم زیرا مرا

فکوری قادر به درك این مطلب اسييت که

میرنجييانييد .همین امر مرا بييه این فکر

هر شييخصييی دلیلی در اختیار دارد تا نهتنها

می اندازد که شييکنجه گر من نیز باید دلیلی

مصيييال خود بلکه مصيييال دیگران را چه

بر ترك کارش داشته باشد .لذا متوقعم که

دوسيييت و چه ریبه رعایت کند (نیگل،

وی به دلیل من پاسخ دهد چرا که دلیل من

 )64-63و در صييييييورت

:1353

عینی اسييت (.)Nagel, 1970: 82-86

صدمهرساندن دچار عذاب وجدان و حس

پس هرجا دلیل شخ صی ا ست ،دلیل عینی

ناخو شایند می شود .البته این دو اح ساس و

هم هست و نیز بر مبنای متافیزیک ،شخص

میييل ،انگیزۀ عمييل نیسيييتنييد بلکييه پیييامييد

من در نسبت با آن فرد فقط یک شخصم و

ناخواسيييته و طبیعی عملند .بهعبارت دیگر،

آگاهم که ادلۀ من توان هنجاری دارند که

این دو احسيياس سييبب انجام یا عدم انجام

انتظار دارم دیگران همین کار را بکنند .این

فعل نمیشيييو ند بلکه دلیل دیگری وجود

امر مرا ملزم میسيييازد تا ادلۀ دیگران برایم

دارد کييه حتی سيييبييب میشيييود این دو

نیروی هنجاری داشييته باشييد .وقتی آسييیب

احسييياس ،درسيييت به نظرآید و آن دلیل

میبینیم توقع داریم دیگران به این مسيييأله

چیزی نیست جز دلیل بیطرفانه! به این معنا

اهمیت دهند؛ قطعاً فکر نمیکنیم که هرگز

که ز ندگی دیگران درسييييت به ا ندازۀ

به آنها ربطی ندارد؛ این همان حسی است

زندگی من بسیار بااهمیت است و من دلیلی

که قاعدۀ زرین را در ذهن برمی انگیزاند.

برای کمک به دیگران دارم همانگونه که
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آنان نیز دلیلی برای خیرر سانی به من دارند

واحد بیان کنند .اما معموالً الب افراد بر

(نیگل .)73 :1352 ،بنابراین دیگرگرایی از

این باورند که ا سنادها و تو صیفات درونی

منظر نی گل ،انگیزشيييی عقالنی و اسييياس

اول شخص و سوم شخص متفاوت ا ست و

اخالقیات است.

این یعنی باور به خودتنهاانگاری .بنابراین

 .3-8-0مالزمت خودگرایی با خودتنهاانگاری

خودگرایی بر خالف نیگل معتقد است که
هیچ دلیلی عینی نیسيييت و هردلیلی صيييرفاً

تقييابييل خودگرایی و دیگرگرایی همچون

شخصی است .در حالیکه نیگل این امر را

تقابل ادلۀ زمانمند و بیزمان اسيييت .منظر

فرو افتادن در دام خودتنهاانگاری دانسيييت

شيييخصيييی درسييييت نقطيۀ مقيابيل منظر

) .(Nagel, 1970: 84-115از نييظيير

یرشييخصييی اسييت و ربط و نسييبت آن با

نیگل ،همانطورکه پذیرش اح کام عملی

خودتن هاان گاری و نفی آن از منظر نی گل

از منظر شخصی سبب ایجاد انگیزش است،

امری واضي اسييت .1منظر یرشييخصييی بر

صييدور احکام عملی از منظر یرشييخصييی

خالف شخصی با ضمیرهای اول شخص یا

نیز آدمی را برمیانگیزاند و این وقتی ا ست

انع کاسيييی همراه نیسييييت بل که تصيييویر

که ادله ،فارغ از عامل و عینی باشد و عالوه

یرشييخصييی از من یعنی بتوان هرآنچه از

برآن بدون یک متلیر آزاد فاعلی قا بل

منظرشييخصييی قابل بیان اسييت همان را با

تدوین باشييييد .پس ج هات و مالح ظاتی

تعابیر یرشييخصييی بیان کرد؛ هرچیزی که

همچون اینکه فعل ،منافع فاعل را افزایش

فييرد دربييارۀ خييویييش اعييم از افييکييار و

مید هد ،نمیتوا ند اد لۀ ن هایی ان جام ف عل

احسييياسيييات یا افعالش میگوید ،به همان

باشييد و اگر بخواهند دلیل باشييند باید ذیل

معنا باید ممکن باشيييد تا دربارۀ دیگران نیز

مالحظات عینی قرارگیرند .در نتیجه ،هیچ

بیان کند .بنابراین از نظر نیگل ،اشييي خاص

دل یل ن هاییای برای ان جام ف عل نمیتوا ند

مختلف مان ند ز مان های مختلف قادر ند

مشييتمل بر فاعل آزاد متلیر باشييد .صييورت

گزاره های واحدی را از منظرهای متفاوت

درست استدالل اخالقی مبتنی بر نظر نیگل

ناظر به امری مشيييترك در یک موقع یت

همین اسيييت وج هات و م نافع متضييياد با

 .1ر.ك :اخوان ،مهدی .)1385( .عقالنیت اخالقی
زیسيييتن از نگاه تامس نیگل .فصيييل نامۀ تأمالت
فلسفی.121-54 :)6( 2 .
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اخالق مانند منافع شيييخصيييی و عقالنیت

رنج شما چه ارتباطی با دیگری دارد بگوید

ابزاری فاقد این صيييورت درسيييتند .بر این

چون این رنج فینف سه بد ا ست و عینیت و

اسييياس ،باور به خودتن هاان گاری سييي بب

ارزش خنثی و فارغ از فا عل آن سييي بب

میشيييود انسيييان کاری انجام ندهد ،مثالً

می شود هم برای من و هم برای هر شخص

کتابی ننویسييد زیرا باور ندارد کسييی باشيد

دیگری بد با شد ).(Nagel, 1970: 85

کييه کتييابش را بخوانييد .بييه زعم نیگييل،

پس این حکم ،هم برای من و هم دیگران

خودگرایی مالزم با خودتنهاانگاری اسييت

محتوای انگیزشييی دارد زیرا عینی اسييت و

و در مقييابييل ،توانييایی نگریسيييتن خود و

این یعنی خودانگاری خطاسيييت و دیگران

شرایطمان از منظری یر شخ صی ،موجب

واقعیت دارند.

نفی خودگرایی می شود .این توانایی سبب

این در حالی اسيييت که «آینرند» از

میشيييود که تمام احکام شيييخصيييی ما از

مخالفان سيييرسيييخت دیگرگرایی اخالقی

جمله ادعاهای روان شناختی اول شخص به

معتقد اسييت :دیگرگرایی اخالقی به انکار،

احکام یر شخصی متناظر در همان شرایط

تخریييب و قربييانیکردن خود میانجييامييد

(با فرض نگریسييتن از منظر یرشييخصييی)

) .(Rand, 1984: 49از نظر آینرنييد

ملتزم شود و اگر این توانایی نباشد ،آنگاه

کار عقالنی آنسيييت که انسيييان در پی نفع

اطالق مفاهیمی اینگونه به دیگران ممکن

خود باشييييد ،الب ته وی ک مک کردن به

نیسيييت و فرض وجود دیگرانی همچون ما

دیگری را در برخی شييرایط و در نسييبت با

عقالنی نخواهد بود .از مجرای این توانایی

برخی انسيييان ها جایز می دا ند (Rand,

اسييت که ما باید به ایدۀ شييخصييی بهعنوان

) .1964: 43از جمليه نقيدهيایی کيه بر

صيييرفاً شيييخصيييی میان دیگران گذرکنیم

مبنای نظر نیگل به آینرند وارد اسييت ،این

(اخوان .)314 :1385 ،اخالق و به تعبیری

است که رند جهان را به خود و انسان دیگر

دیگرگرایی ،فقط برای موجوداتی ممکن

تقسيييیم میکند و اهمیت خود را باالتر از

اسيييت که بتوانند خود را از زاویۀ دیگران

دیگری میداند ،در حالیکه اگر از منظری

که به اندازۀ او واقعیاند و به جهات کلی با

عینی و بیطرفانه ،خود را صرفاً شخصی در

او مشيييابه هسيييتند ،ببیند و خودگرا تنها در

میان دیگران و مسييياوی با آنان بدانیم که

صيييورتی از موضيييع خودگرایی فاصيييله

هیچ امتیاز ویژهای ندارد تا از دیگران ممتاز

میگیرد که مثالً وقتی از او پرسييیده شييود:

شود ،چنین تقسیمی درست نیست .توجه و
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برتری بييه خود ،نقش دیگری را در نظييام

رفاه مطلوب او میشييود .دیگرگرایی وی

اخالقی کمر نگ و یا نا پد ید می ک ند؛ از

از نوع دیگرگرایی تو صیفی ا ست و چون

طرف دیگر بر اسييياس خودگرایی عقالنی

یک بحث هنجاری نیسيييت لزوماً به فعل

رند ،چون زندگی انسيييان دارای بازه های

اخالقی منجر نمیشيييود .ا ما با تو جه به

زمانی مختلف اسيييت پس انسيييان منفعت

ارت باط وثیق م یان انگیزه و رف تار ،این نوع

لح ظه ای را فدای خیر بل ند مدت می ک ند.

دیگرگرایی همچون خودگرایی ،واجييد

این نگاه به سبب شکافی است که رند بین

پیامدهای عملی در ارتباط با اخالق و سبب

زمان ها قائل اسيييت ،در حالی که از منظر

اتخاذ تصمیمها و استراتژیها در این زمینه

نیگييل ،اکنون و بعييداً تفيياوت عقالنی بييا

اسييييت .در نتیجييه ،دیگرگرایی بتسيييون

یکدیگر ندارند و باید زمان حال را جزئی

همچون خودگرایی این قابلیت را دارد که

از ز ن ج یرۀ زمييان لحيياظ کرد .مسييييأل يۀ

در رابطه با اخالق ،مزایا و معایب خود را

کمييککردن بييه دیگرن در نظر رنييد ب يه

دا شته با شد .اما علیر م پیامدهای حا صل

صورت جدی و ا صلی لحاظ ن شده ا ست

از آن ،طبق اعتقيياد بتسيييون ،دیگرگرایی

ولی به اسيييت ناد قا عدۀ زرین ،ک مک به

برای ارتقا روابط بین فردی و اجتماعی و

دیگران ضروری است.

برخورداری از جامعهای سييالم و نیک الزم

 .8امکان دیگرگرایی از منظر دنیل بتسون
دنیل بتسيييون ،روانشيييناس اجتماعی اهل
آمریکا با طرح نظریۀ تجربی م شهورش که

و ضروری است .در ادامه به اجمال به شرح
نظریۀ بتسون میپردازیم.
 .0-8شرح فرضیۀ همدلی  -آلتروئیسم

به نام «همدلی – آلتروئی سم» معروف ا ست

دیگرگرایی در نزد بت سون نیروی انگیز شی

بييه رد ادعييای خودگرایی روانشييينيياختی

قوی است که صرفاً به جهت یاریرسانی و

پرداخت و آن را به منصيييۀ آزمایش های

تييأمین رفيياه مطلوب دیگران برانگیختييه

دقیق تجربی گذاشت .فرضیۀ بتسون حاکی

می شود .فر ضیۀ همدلی  -آلتروئی سم ادعا
1

از این اسييت که احسيياس نگرانی همدالنه

میکند که «د د ه و نگرانی همدالنه »

برای فرد دیگر ،منجر بييه ایجيياد انگیزۀ

سيييبب ایجاد انگیزۀ دیگرگرایی میشيييود»

دگرخوا ها نه برای ع مل هم یارا نه و تأمین

) .(Batson, 2011: 11بتسيييون هرگز

1. Empathic Concern.
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ادعا نکرده است که د د ه از روی همدلی

دارنييد .تعييابیر مييذکور بر خالف نگرانی

تنها منبع ایجاد انگیزۀ دیگرگرایی اسيييت،

همدالنه صييرفاً حالت انگیزشييیاند یعنی از

وی منکر منابع دیگر نیسيييت (Batson,

احسيييياس و انگیزه ترک یب شييييدها ند و

) .2011: 9ممکن اسيييت چیزهای دیگر

بهخاطرخودمان یا هر چیز دیگری تحریک

نیز موجب ایجاد انگیزۀ دگرخواهانه شوند،

میشيييو ند .برای م ثال سيييعی میکنیم تا

امييا د ييد ييۀ همييدالنييه ،یکی از مهمترین

خود مان را به جای دیگری قرار دهیم تا

اموری اسيييت که چنین انگیزهای را ایجاد

حسييی شييبیه حس او به دسييت آوریم و در

مييیکيينييد & (Batson, Lishner

پی آن ناراحت شویم یا تأ سف بخوریم یا

) .Stocks, 2015: 2بتسيييون در نظریۀ

خوشييحال شييویم (Darwall, 1997:

خود تأکید میکند که همدلی ،عاطفهای

) .261در این صورت ،نه فرد قادر است به

بسييیط نیسييت بلکه شييامل عواطفی دیگر از

درستی احساس دیگری را درك کند و نه

جمله همدردی ،ترحم و شفقت و عطوفت

به درستی کمک کند ،پس این نوع همدلی

هم می شيييود که در شيييرایط گوناگون به

بر خالف نگرانی ه مدال نه ،زای ندۀ انگیزه

شکلهای مختلف بروز میکند .برای مثال

نیسييتند (Batson & Show, 1991:

ممکن اسيييت نگرانی همدالنه در ما بیدار

) .108همچنین در عقیدۀ بت سون ،نیازی به

شود و موجب به وجودآمدن عاطفۀ شفقت

شبیه سازی اح سا سات دو طرف نی ست .با

شود (Lishner, Batson & Huss,

توجه به میزان درکی که از شييرایط فرد در

) ،2011: 615مانند برانگیخته شدن حس

ما ایجاد میشيييود و ارزشيييی که برای فرد

شيييفقت ،هنگام مشييياهدۀ کودك در حال

قائلیم ،برای بهبود شييرایط او اقدام میکنیم

بازی که درد و رنجی ندارد به صيييرف

حتی اگر فرد متو جه ک مک از ناح یۀ ما

آسیبپذیربودنش!

نشييود .برای مثال برای فرد بیگناهی که از

وجييه اشيييتراك این نوع مفيياهیم بييا

شيدت ضيرب و شيتم ،بیهوش شيده اسيت

د د ۀ همدالنۀ بتسون آن ا ست که مفاهیم

دچار م و افسييوس شييویم با آنکه متوجه

همدلی مورد نظر دیگران با همدلی مد نظر

احسيييياس ما نخوا هد شييييد (Batson,

بتسيييون ،در این جهييت کييه هميۀ آنهيا

) .2011: 41-43بتسيييون از واژۀ نگرانی

احسيييياس عيياطفیِ دیگرمحور هسيييتنييد،

به همراه همدلی اسيييتفاده میکند نه به این

مشيييترک ند ا ما ت فاوت های ع مدهای باهم

منظور که از نظر لفظی ت مایز ای جاد ن ما ید
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بلکه هدف وی تأکید بر این مسييأله اسييت

آن شيييخص ن یازم ند ،ارزش درونی قا ئل

که در واقع ه مدلی واکنش عاطفی عمیق

شود .روشن است که حس عاطفی همدلی

نسبت به درد و رنج دیگران است که بدین

در آرا بتسيييون همچون نیگل کامالً مبتنی

نحو شيييرایط نامطلوب افراد به شيييرایط

بر توانایی باالی شييناختیاسييت که برگرفته

مطلوب تلییر میکند .بنابراین وقتی فرد از

از تأمل عقالنی و تحلیل منطقی اسيييت .در

وضيييعیت مطلوب برخوردار اسيييت و در

این شييناخت ،نهتنها موضييوعات مربوط به

شييادی و رفاه به سيير میبرد نیازی به تلییر

سيييعادت و خیر دیگران مطرح نمیشيييود

شيييرایط وجود نييدارد .پس حس لييذت

بلکه قادر به درك نیاز دیگران نیست .ثمرۀ

همدلی 1یا شبیه به آن خارج از بحث است

این امر ،ناکامی در ایجاد نگرانی همدالنه

و سيييبب ایجاد انگیزۀ دیگرگرایی نخواهد

اسييت ) .(Batson, 2011: 38انتخاب

شييييد ) .(Batson, 2011: 32-33در

عقالنی صييرفاً انگیزۀ خیررسييانی به یر را

نهييایييت بييایييد گفييت کييه تفيياوت نگرانی

نتیجه نمید هد بلکه میتوا ند خودگرایانه

همدالنه با دیگر حاالت همدلی بهصييورت

باشيييد اما عالوه بر تحلیل عقالنی ،نیروی

مجزا آن اسييييت کييه نگرانی همييدالنييه

پرقدرت عشيييق را نیز وارد میکند .عشيييق

اح سا سی ا ست که از طریق تحلیل عقلی و

حاکی از ارزش گذاری عمقی نسييي بت به

منطقی انسييان از شييناخت فرد یا افراد مورد

دیگری اسيييت که بارقههای آن را میتوان

نظر پا به میدان میگذارد درحالیکه دیگر

در موجودی به نام مادر یا فت .عشيييق

عواطف نیازی به این نوع ظرفیت شييناختی

میتواند در وجود تمام آدمیان پنهان باشييد

ندارند و بر اثر نفع شيييخصيييی ر نشيييان

و از طریق تربیت و آموزش و فرهنگ خود

میدهند.

را بن ما یا ند .به زعم بتسيييون ،دیگرگرایی

 .0-0-8پیشنیازهای نگرانی همدالنه

نگرانی هميدالنيه خودبيهخود و یرارادی

صيييرفاً در میان نزدیکان نیسيييت و میتواند
دایرۀ و سیع ان سانها و کل طبیعت را در بر
گیرد.

ر نمیدهييد بلکييه عواملی در ایجيياد آن

در صورت ایجاد انگیزۀ دگرخواهانه

نقش اساسی دارد؛ ابتدا باید درك شود که

با توجه به شرایط مخصوص ،کمکرسانی

شييخصييی نیازمند اسييت و سييپس برای رفاه

میتواند ر دهد یا ندهد .چرا که لزومی

1. empathic joy.
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ندارد حتماً از ناحیۀ خود فرد صورت گیرد

یا خودگرایانه را برای فرضيييیۀ همدلی -

بلکه وی میتواند شييخص ثالثی را به انجام

آلتروئیسيييم مورد بررسيييی و واکاوی دقیق

کمک بگمارد .لیکن اگر کمک از ناحیۀ

قرار مید هد .شيييش بد یل خودگرا یا نه

خود فرد صيييورت گیرد قط عاً دیگرمحور

عبارتند از .1 :کاهش تحریک ناخوشایند:1

محض اسيييت .اینگونه نیسيييت که انگیزۀ

این جایگزین بهطور خالصيييه بیان می کند

دگرخواهانه ضييرورتاً منجر به انجام کمک

که «پریشييانی همدالنه ناخوشييایند اسييت و

شيييود ،زیرا شيييخص دارای قوۀ اخت یار و

کمککردن به قربانی بهترین راه رهایی از

انتخاب میان انگیزههایی ا ست که عالوه بر

منشيييأ پریشييييانی اسييييت» & (Batson

دیگرگرایی بهطور همزمان در او ر داده

)shaw, 1991: 115؛  .2ت ن بیييه و یژۀ

اسيييت .لذا وقتی با هزینه هایی که از انجام

همييدلی : 2این اعتقيياد وجود دارد اگر بييه

خیرر سانی به دیگری مواجه می شود ،قادر

کسيييی که برای او نگرانی همدالنه داریم

به گزینش و انتخاب بین انجام یا عدم انجام

ک مک نکنیم ،دیگران ما را بهطور منفی

کار است .مهم آن ا ست که انگیزۀ موجود

قضيياوت خواهند کرد .این انگیزه را بهطور

در او دگرخوا ها نه بوده اسييييت حتی اگر

خالصه پرهیز از تنبیه 3مینامیم (Batson

عقیم مانده باشييد چرا که در صييورت اقدام

)& shaw, 1991: 115؛  .3در

قطعاً ثمرهاش عاید دیگری میشود.
از آنجا که انگیزهها قابل مشييياهدۀ
عینی نی ستند و تمییز انگیزههای مختلف در
انسيييان بسيييیار دشيييوار اسيييت ،بتسيييون به
شیوههای مختلف و طراحیهای بسیار دقیق
منطقی و عقلی آزمييایشهييای تجربی،
انگیزهها را در انسييان میآزماید .با توجه به
پیامدهای رفتاری یکسيييان دیگرگرایی و
خودگرایی ،بتسييون اسييتراتژی خاصييی را

خييودتيينييبييیييهييی هييمييدلييی مييا از طييریييق
اجتميياعیشييييدن میآموزیم کييه نگرانی
ه مدال نه تع هد و اج باری خاص را ج هت
کييمييککييردن ایييجيياد مييیکيينييد و اگيير
کمککردن اتفاق نیفتد ،باعث ایجاد شرم
و اح ساس گناه در فرد می شود .با توجه به
آموزههييایمييان ،اجتنيياب از کمييککردن
باعث نوعی خودتنبیهی در ما میشيييود؛ .5

طراحی میکند وتمام بدیلهای اگوئیسييتی
1. Aversive-Arousal reduction.
2. Empathy-Specific punishment.

3. Punishment avoiding.
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پاداش ویژۀ ه مدلی :1این فرضييي یه ب یان

مرتبهاش صيييرفاً خودگرایانه اسيييت حتی

میک ند وقتی به فردی که ه مدلی ما را

عشيييق مثالزدنی مادر به فرزند .به عبارت

برانگیختيه کميک کنیم ،بيه پياداشهيایی

د ی گر ،ه یچ ا ن گ یزهای ب يه جز ا ن گ یزۀ

مانند تحسييین از جانب دیگران یا احسيياس

خودگرا یا نه وجود ندارد و خودگرایی بر

رور ویژه توجه داریم؛  .4لذت همدلی:2

تييار و پود تمييام ر فتييارهييای ب يه ظييا هر

بر اسيياس این فرضييیۀ بدیل ،شييخصييی که

دگرخواهانۀ ان سان سیطره دارد .اما فر ضیۀ

دچار نگرانی همدالنه شده ،نه برای پاداش

همدلی  -آلتروئیسم بتسون مدعی است که

اجتماعی مثل توجه دیگران ،بلکه به سييبب

انگیزۀ ایجادشييده توسييط نگرانی همدالنه،

حس خوب و خوشييييا ینييد نيياشييييی از

دگرخواهييانييه اسييييت .بييه عبييارت دیگر،

کمييک کردن ،بييه فرد نیييازمنييد کمييک

سودر سانی به دیگران ،هدف ایی انگیزۀ

میکند؛  .6ت سکین حالت منفی :3این بدیل

ایجاد شده تو سط نگرانی همدالنه ا ست و

به جای تأک ید بر پاداش های اجتماعی بر

هرگونه سيييودرسيييانی به خود ،همانند آن

نیاز به این پاداشها تأکید میکند .اح ساس
همدلی با شيييخص در حال رنج ،باعث به
وجود آمدن یک حالت موقت ناراحتی در
ما میشيييود .این ناراحتی میتواند با یک
تجربۀ معطوف به پاداش برطرف شود .این
ت جربييه می توانييد پيياداش ا ج تمييا عی یييا
خودت شویقی به موجب کمککردن با شد.
ب نابراین نوعی ت ما یل خودگرا یا نه ج هت
برطرفشييييدن نيياراحتی بيياعييث افزایش
کمککردن میشود.
بد یل های خودگرا یا نه این پ یام را
میرسيييانند که انگیزۀ پس و پیش تمامی

سييودهایی که در شييش حالت خودگرایانه
برشمردیم ،نتیجۀ ناخواسته یا پیامد ناشی از
انگیز دگرخواهييانييه اسييييت (Batson,
) .Lishner & Stocks, 2015: 10از
اینرو بتسيييون عَلَم مبارزه با این دیکتاتور
بزرگ را برمیدارد و بهشدت با خودگرایی
ج هانی از طریق ان جام آزمایش های علمی
دقیق مبارزه میکند و در نهایت برآن فائق
میآ ید .اکنون به شيييرح مختصييير یک
آزمایش دربارۀ انگیزه های دگرخواهانه و
جييدا کردن آن از ا ن گ یزۀ خود گرایييانييه
میپردازیم.

اع مال خیرخوا ها نۀ انسييييان تا عالیترین
1. Empathy-Specefic Reward.

2. Empathic-joy.
3. Negative-state relief.
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 .8-0-8آزمودن فرضیۀ کاهش تحریک ناخوشایند

کسييانیکه دارای انگیزۀ خودگرایانهاند ،به

مشييهورترین بدیل و جایگزین خودگرایانه

احتمال بسييیار زیادی کمک خواهند کرد؛

برای فرضیۀ همدلی  -آلتروئیسم این است

روی همرفتييه نتييایج آزمييایشهييا بييه نفع

که ه مدلی با عث بهوجودآ مدن حسيييی

پیش بینی فرضيييی يۀ همييدلی آلتروئیسيييم

ناخو شایند و آزاردهنده در ما می شود و ما

بيييود (Batson & Shaw, 1991:

برای خالص شدن از آن ،اقدام به کمک به

).115

دیگری میکنیم .برای آزمودن این فرضييیه

یکی از انت قاد های مهم به فرضييي یۀ

کافی اسييت تا امکان فرار از آزمایش (فرار

همدلی که خود بتسيييون بیان میکند و به

از مشييياهدۀ رنج فرد دیگر) بهعنوان متلیر

آن پاسيييخ میدهد ،این اسيييت :افرادی که

اسييتفاده شييود .واضيي اسييت افرادی که

نگرانی ه مدال نه را تجر به میکن ند ،نوعی

میگریز ند فا قد انگیزۀ دگرخوا ها نها ند و

وحدت روانشناختی بین خود و دیگری را

صييرفاً بر اثر تحریک ناخوشييایند برانگیخته

تجر به میکن ند؛ در نتی جه ک مککردن به

شدهاند.

دیگری در حقیقت کمک به خود اسيييت.

در آزمایشهای بتسيييون ،امکان فرار

پس فرضيیۀ بتسيون اسياسياً باطل اسيت .اما

آ سان و فرار د شوار و برر سی همدلی زیاد

بت سون پا سخ میدهد اگر چنین ا ست ،پس

و همدلی کم در آزمایش لحاظ میشيييود.

ا ن گ یزۀ کمييک کردن بييه د ی گری ،نييه

طبق پیشبینی فر ضیۀ خودگرایانه تحریک

دگرخواهانه اسيييت و نه خودگرایانه .در

ناخو شایند هنگام فرار آ سان ،افراد با حس

حييالی کييه طبق تعریف دیگرگرایی و

ه مدلی ز یاد ،گریختن از موقع یت ک مک

خودگرایی هدف نهائی از افزایش رفاه در

را ترجی میدهنييد .در حييالی کييه طبق

هر کدام با دیگری تفاوت دارد و پذیرش

فرضیۀ همدلی بتسون ،افراد با حس همدلی

و حدت خود و دیگری سييي بب بیمع نایی

زیياد نيهتنهيا نمیگریزنيد بلکيه ميانيدن و

تعاریف آن دو میشييود؛ زیرا فرض شييده

کمييککردن بييه هر شيييیوهای را ترجی

اسيييت شيييخصيييی که برای رفاه دیگری

میدهند .از نظر بت سون در شرایطیکه فرار

برانگیخ ته میشيييود ،شيييخصيييی مجزا از

از موقعیت دشيييوار اسيييت چه افرادی که

دیگری ا ست .افزون بر این بت سون با انجام

وا جد انگیزۀ دگرخوا ها نه هسيييت ند و چه

آزمایش های متعدد نشيييان داد که هنگام
همدلی ،بخش مربوط به تشيييخیص هویت
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فرد ،یعنی ق شر جلویی و سمت را ستی ملز

میکند .به زعم بتسون نسبت خودگرایی و

فعال ا ست .به عبارتی ،افراد هنگام همدلی،

دیگرگرایی در زمینۀ اخالق یک سان ا ست؛

خود را مجزا از دیگری میپ ندار ند .برای

زیرا هر دو دارای مزایا و معایب در نسييبت

اطال عات بیشيييتر ،آز مایش های  1557را

با اخالق هسيييت ند .از مزا یای دیگرگرایی

ببینیييد ).(Batson, 2011: 155-159

القایی بتسيييون میتوان به کمکرسيييانی با

به این ترت یب ،بتسيييون با ان جام آز مایش

حسيياسييیت زیاد و باثباتتر ،تهاجم کمتر،

توانست صحت فرضیۀ خود را ثابت کند و

م مان عت از تحقیر و سيييرزنش قر بان یان،

بگو ید که نگرانی ه مدال نه سييي بب تول ید

همکاری بیشيييتر در موقعیتهای متعارض،

انگیزۀ دیگرگرایی در انسان است .او نتیجه

اصيييالح دیدگاه و بهبود رفتار نسيييبت به

میگیرد ،چنین انگیزهای در انسانها وجود

گروه های طردشييييده و کاهش ت عارض

دارد که ناب و خالص و امکانپذیر اسيييت

ب ین گرو هی اشيييياره کرد (Batson,

و نیز از انگیزههييای خودگرایييانييه کييامالً

) .2019: 200-220در عييیيين حييال،

مجزاست.

دیگرگرایی ناشيييی از ه مدلی م عا یب و

 .3-0-8نسبت دیگرگرایی بتسون با اخالقیات

محييدودیييتهييایی دارد؛ از جملييه اینکييه
ب سیاری از م سائل ما قابل همدلی نی ستند و

بتسيييون بر خالف نیگييل پس از اثبييات

مانند بحرانهای زی ست محیطی ،معضالتی

دیگرگرایی در ذات انسيييانی و شيييکسييت

انتزاعی و یرشييخصييیاند .از عیوب دیگر

خييودگييرایييی فييراگييیيير ،نشييييان داد کييه

آن ،مو ضع جانبدارانۀ آن ست که سبب

دیگرگرایی واجد پیا مدهای اخالقی و یر

تقابل با اصييل عدالت و انصيياف میشييود.

اخالقی ا ست .بر خالف سنت ربی که یا

معضييييل دیگر ،اقييدامييات قیممييابييانييه و

به انکار دیگرگرایی دسييت میزند و یا در

پدرسييياالرا نه اسيييت که م خل آزادی و

صيييورت وجود ،آن را نیرویی ضيييعیف و

ا ستقالل شخ صیت ک سانی خواهد بود که

مثبيت توأم بيا اخالق نیيک بيه حسيييياب

تحت همدلی قرارگرفتهاند .افزون بر این،

میآورد ،بتسيييون دیگرگرایی را نیرویی

دیگرگرایی همچون خودگرایی قابلیت آن

بسييیار قدرتمند و با نفوذ میداند که لزوماً

را دارد تا به امور یر اخالقی منجر شييود و

اخالقی نیسييت اما با رعایت موازینی آن را

نیز تهييدیييدی مهم برای خیر مشيييترك و

برای بهترشدن جامعۀ انسانی ضروری تلقی

عمومی محسيييوب شيييود .چرا که میتوان
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خیر جمعی را با انگیزۀ دگرخواهانه فدای
خیر ک سانی کرد که ن سبت به آنان نگرانی
همدالنه ایجاد شيييده اسيييت (Batson,

برقرار کرد که به آنها میپردازیم.
.0-3دیگرگراییعاطفهمحورودیگرگراییعقلمحور

) .Ahmad, 2009: 10-25در ن ها یت

بنیاد دیگرگرایی بتسون نوعی عاطفه است.

بتسييون عالوه بر خودگرایی و دیگرگرایی

همدلی ،عاطفهای است که اگر در شخصی

بييه حضيييور دو انگیزۀ دیگر ب يه نييامهييای

ایجيياد شيييود ،میتوانييد نوعی تمييایييل بيه

اصييولگرایی و جمعگرایی اشيياره میکند

سييودرسييانی به دیگری در شييخص ایجاد

که با ید در ج هت رسييي یدن به جام عهای

شيييود .در حالی که بنیاد دیگرگرایی نزد

انسييانیتر مورد توجه و بررسييی قرار گیرد.

نیگل ،عقالنیت اسيييت .شيييخص با نوعی

لذا باید پس از شيييناخت همۀ انگیزه های

استدالل عقالنی انگیزهای آلتروئی ستیک را

اسيياسييی و شييناسييایی نقاط ضييعف و قوت

تجر به میک ند .در واقع ت مام تالش نی گل

آنها به هماهنگسيييازی و برقراری توازن

این ا ست که عقل را بهتنهایی بهعنوان بنیاد

میانشيييان اقدام کرد تا بتوان به نتایج مثبت

انگیزش فعل به صورت عام و فعل اخالقی

اخالقی در این جهان دست یافت.

به طور خاص قرار دهد .در عین حال که
بت سون به حس عاطفی عمیق ا شاره میکند

 .3ارزیابی آراء بتسون و نیگل

اما نباید تصيييور کنیم که همدلی بتسيييون،

بت سون و نیگل هر دو از دیگرگرایی سخن

یک همدلی کامالً مسييتقل از عقل اسييت،

میگویند و از مدافعان جدی و سييرسييخت

بلکه کامالً برعکس ،بتسون پیششرطهایی

دیگرگراییاند که امکان آن را به رسييمیت

عقالنی را برای ای جاد عاط فۀ ه مدلی در

میشييناسييند .هر دو ،آرا متفاوتی در باب

نظر میگیرد .از نظر وی همييدلی ب يهطور

رابط يۀ دیگرگرایی بييا اخالقیييات دارنييد.

یرارادی و فييارغ از تييأ مالت ع قال نی

بتسيييون روانشييينيياس اجتميياعی و نیگييل

تحریک نمیشيييود بلکه محصيييول تحلیل

فیلسييوفی تحلیلی اسييت و طبیعی مینماید

ظریف و دقیق شناختی از وضعیت دیگران

که شیوۀ تحقیقاتی آنان با یکدیگر متفاوت

است .وی برای ایجاد نگرانی همدلی به دو

باشيييد .اما در عین حال در کنار تفاوت ها

پیش شرط و عن صر حیاتی یعنی درك نیاز

میتوان به شباهتهایی دست یافت و میان

دیگران و ارزش گذاری درونی برای ر فاه

مباحث آنان دربارۀ دیگرگرایی ،پیوندهایی

دیگران ا شاره میکند .وی معتقد ا ست که

تبیین دیگرگراییاز منظر رویکرد عقالنی نیگل و رویکرد تجربی بتسون /زینب عباسی ،محسن جوادی ،بابک عباسی

برای درك نیاز دیگران و تشيييخیص رفاه

67

است.

مطلوب ،الزم اسييييت دیگران را بهعنوان

به عقیدۀ بتسيييون ،فرد ممکن اسيييت

موجودات دارای احسيييياس و هدف که

به صوت دگرخواهانه تحریک شود و خود

ارزشهييا و امیييالی دارنييد ،درك کنیم.

به این امرآگاه نباشييد .این سييخن به خوبی

بهعبارتی ،پیداسييت که بتسييون برای ایجاد

ماهیتی یرآ گا ها نه به انگیزۀ دیگرگرایی

عاطفۀ همدلی ،نوعی پیششييرط شييناختی

میدهييد در حييالیکييه دیگرگرایی نیگييل

در نظر میگیرد .در واقع باید گفت همدلی

اسييياسييياً آگاهانه و زاییدۀ آگاهی اسيييت.

نزد بتسيييون صييير فاً برآ مده از نوعی م یل

د ی گر گرا یی بتسييييون می توانييد نتييا یج

محض نیست ،بلکه وابسته به قوای ادراکی

یرمعقولی به بار ب یاورد ا ما دیگرگرایی

ما ست .این م سأله شبیه دلیل بت سون ا ست

نیگل عقالنی اسييت .البته این سييخن به آن

لييذا اگر بخواهیم از زبييان نیگييل سيييخن

معنا نیسييت که نتوان دیگرگرایی ناشييی از

بگوییم ،همدلی منوط به یک سل سلهدالیل

همدلی بتسييون را توسييط عقل کنترل کرد

یا استداللهای عقالنی است.

چنانکه خود بتسييون هم معتقد اسييت باید

درسيييت اسيييت که یک پیششيييرط

چنین کاری صورت بگیرد .اما دیگرگرایی

شيييناختی در ایجاد همدلی وجود دارد اما

بتسون در ذات خودش صرفاً عقلی نیست،

صيييرف شيييناخت و اسيييتدالل نیسيييت که

بنابراین باید گفت دیگرگرایی بتسيييون و

انگیزش ای جاد میک ند بل که حس عاطفی

نیگل ،در عین شييباهتهایی که با یکدیگر

عمیق یا به تعبیری ،عشيييق موجب انگیزش

دارند ،دو امر متفاوتند.

میشيييود .بييه همین دلیييل نمی توان بین
دیگرگرایی او و دیگرگرایی نی گل قرا بت

 .0-0-3مشابهتها

قطعی پ یدا کرد زیرا نی گل تالش میک ند

 .1بتسون و نیگل هر دو مدافع دیگرگرایی

تمام فرایند انگیزش را با اسييي تدالل و عقل

روانشييينيياختی و مخييالف خودگرایی

توضيييی د هد .ع قل به تن هایی میتوا ند

روانشناختیاند.

محرك فعل دگرخواهانه باشييد .اما در نظر

 .2هم بتسيييون و هم نیگل در دیگرگرایی

بتسون ،عقل نقش مقدماتی داشته و نیازمند

عنصر انگیزه را اساسی می شمارند .نزد

همراهی عشيييق اسيييت در حالی که تمامی

بتسيييون دیگرگرایی نوعی انگیزش با

فرای ند ف عل اخالقی در نظر نی گل ،عقالنی

هدف ایی رفاه دیگری است و در نزد
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نیگييل هم دیگرگرایی نوعی انگیزۀ

بر ی کدیگر نداریم .این باور میتوا ند

معطوف به ک مکرسييييانی به دیگران

تبیینی برای پرسييشهای اخالقی باشييد

اسييت .در واقع نیگل هم دیگرگرایی را

که نیگل به آن معتقد است و بتسون نیز

بهعنوان رفتار مطرح نمیکند ،چرا که

چييارهای جييز پييذیييرش آن نييدارد.

ممکن اسيييت رفتاری به دیگران سيييود

صيييرفنظر از اینکه بتسيييون به وجود

بر ساند اما انگیزهاش خودگرایانه با شد.

همدلی در ذات ان سانی واقف ا ست اما

نی گل پیرو کا نت ،انگیزه را در تعیین

آن را همیشييه بیدار نمیداند بلکه بر اثر

اخالقیبودن فعل اساسی میشمارد.

تربیت و آموزش و با وجود عنصييرهای

 .3هم نیگل و هم بتسون منجرشدن به فعل

عقل و عشق میتواند ر دهد .در نیگل

را ناشی از ترکیب باور و میل میدانند.

نیز عنصر عقالنی باید هوشیار شود ،در

 .5از نظر نیگل باور مقدم بر میل اسيييت و

یر این صيييورت ،همۀ انسيييانها بدون

میل تابع باور اسيييت و ایجاد میل در

تردید خودگرا یا دیگرگرا میشدند که

انسييان ثمرۀ تأمالت عقالنی اسييت .در

اینگونه نیست و این مطلب نشاندهندۀ

نظر بتسيييون نیز باور و تأمالت عقالنی

نقش تربیت و آموزش در بیدارسيييازی

در ایجاد میل همدلی نقش دارد اما این

عقل است.

امر به تنهایی کفایت نمیکند.

 .7نیگل میگوید :در صورتی نمیتوان از

 .4هم بتسون و هم نیگل ،دیگرگرایی را با

عقالن یت اخالق د فاع کرد که ام یال

مثييالهييای دراميياتیييک و قهرمييانييانييه

بهصييورت عارضييی و تصييادفی و بدون

نمیسيينجند؛ هر دوی آنان معتقدند که

اختیييار و فييارغ از آگيياهی و تييأمالت

دیگرگرایی در بطن زنييدگی روزمره

عقالنی ر ده ند .این مسييييأ له در نظر

وجود دارد.

بتسييون نیز مطرح اسييت زیرا احسيياس

 .6بتسيييون و نیگل به گونهای مشيييابه ،دو

عاطفی عمیق در بت سون بهطور ناآگاه و

باور را قبول دارند؛ اوالً انسانهای دیگر

بیتييأمييل عقالنی ر نمیدهييد بلکييه

همچون ما وجود دارند و واقعی هستند،

محصول تحلیل ظریف و دقیق شناختی

دوماً از آنجا که ما انسيييانها همانند هم

اسيييت .لذا میل در بتسيييون بهرهای از

دارای احسيييياس و نیييات و امیييال و

عقالنیت دارد و با میل مورد نظر هیوم

ارزشها و اهداف هسيييتیم ،هیچ برتری

و هابز ملایرت دارد.
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 .8همييدلی در بتسيييون همچون نیگييل

ت فاوت مهمی دار ند؛ دیگرگرایی از نظر

بیطرفانه اسييت و برای تمام انسييانها و

بتسون لزوماً با عقل تحریک نمیشود و بر

حتی یرانسان نیز ر میدهد.

اثر همکاری میان عقل و میل ر میدهد

 .8-0-3تفاوتها

 .1روش بتسييون برای اثبات دیگرگرایی انّی
(تجربی) و روش نیگل لمّی (عقلی) است.

ا ما از نظر نی گل یک اسييي تدالل عقالنی
صيييرفاً برای ایجاد انگیزش دگرخوا هانه
کفایت میکند؛ در نظر نیگل ،دیگرگرایی
شرط عقالنیت است.

 .2بتسيييون فقط به م خال فت با خودگرایی

 .6دیگرگرایی بتسون ،بر مبنای دیدگاه نیگل

روانشيييينييا خ تی و ا ثبييات د ی گر گرا یی

با ادلۀ شييخصييی برانگیخته میشييود ،یعنی

روانشيييناختی میپردازد اما نیگل در پی

ادلهای که ناظر به رفاه یک شيييخص یا

نييفييی خييودگييرایييی روانشيييينيياخييتييی و

اشييي خاص خاص هسيييت ند .در حالی که

خودگرایی اخالقی اسييت و میکوشييد از

دیگرگرایی نزد نیگل با ادلۀ یرشييخصييی

دیگرگرایی روانشييناختی و اخالقی دفاع

برانگیخته میشيييود که ناظر به سيييعادت

کند.

همگان اسيييت .بنابراین باید گفت که از

 .3بتسيييون م فاهیم انگیزشيييی را از م فاهیم
اخالقی جدا میک ند ا ما نی گل اخالق را

منظر نیگل ،دیگرگرایی ناشيييی از همدلی
بتسون ،امری یراخالقی است.

همچون کانت از اساس انگیزشی میداند.

 .7بتسييون دیگرگرایی و خودگرایی را شييبیه

 .5دیگرگرایی و فعل اخالقی نزد بتسيييون با

هم میدا ند حال آنکه نیگل آن را متعلق

یکدیگر پیوند ضيييروری ندارد و میتواند

به دو منظر شخصی و عینی میداند.

همچون خودگرایی و رفتار منفعتجویانه،

 .8در ظاهر ،بتسيييون از هیوم و نیگل متأثر از

هم اخالقی و هم یراخالقی باشييييد؛ در

کانت اسيييت و چنانکه پیداسيييت هیوم و

حالی که نزد نیگل ،دیگرگرایی اسييياس

کانت در اخالق و انگیزه ،مسيييیری کامالً

اخالق ا ست .در واقع دیگرگرایی لزوماً با

متفاوت در پیش میگیرند .هیوم عاطفه را

ف عل اخالقی و خودگرایی لزو ماً با ف عل

و کانت عقل را بنیاد اخالق میداند.

یراخالقی یکی است.

 .5دیگرگرایی ناشيييی از همدلی بتسيييون ،با

 .4بتسيييون و نی گل در تبیین این که چگو نه

توجه به تجربیبودن نظریۀ او ،فی نفسيييه

دیگرگرایی ای جاد میشيييود با ی کدیگر

خصيييلييت احتمييالی دارد .تعمیم نتييایج
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آزمایش ها و اسيييتقرا هیچ گاه نمیتواند

نسبت به سرنوشت دیگران جز به خاطر نفع

قطعیتی دائمی داشييي ته باشيييد و بتسيييون

خود توجه نکند بلکه قطعاً بخشيييی از ذات

بهعنوان یک دانشييمند تجربیگرا ،اصييوالً

انسيييانی واجد دیگرگرایی اسيييت زیرا در

چنین قطعیتی را دنبيال نمیکنيد و راه را

آنصييورت تالشهای انسييان جهت ارتقا

برای تحقیقات باز می گذارد ،اما نیگل در

روابط سالم انسانی با شکست توأم خواهد

پی این اسيييت که مفهوم دیگرگرایی را با

بود .بتسيييون به تأثیر میان عواطف و انگیزه

قطع یت و ضيييرورت عقلی اث بات ک ند.

تأکید کرد و اح ساس عاطفی عمیقی به نام

هرچ ند که از نظر بتسيييون اث بات انگیزه

نگرانی همييدالنييه را عييامييل ایجيياد انگیزۀ

چیزی نیسيييت که از طریق اسيييتداللهای

دیگرگرایی برشيييمرد .وی برای تعیین

صيييرف انجام پذیرد بلکه بیشيييتر
عقالنی ِ

ماهیت انگیزۀ تولیدشييده توسييط همدلی به

نوعی گ ما نهزنی و حدسييي یات اسييييت.

روش علمی و تجربی دقیق مبتنی بر سييينت

پیبردن به انگیزه به حیطۀ روانشيييناسيييی

آزمایشگاهی روی آورد؛ او دیگرگرایی را

تجربی مرتبط اسييييت و فقط با ید ت حت

بیارتباط با مسيييائل انتزاعی و کامالً مرتبط

آز مایش و اسيييتراتژی های دقیق عقلی و

با واقعیتهای پیرامون انسييانی دانسييت .در

منطقی طراحی و آزموده شييود .لذا شيياید

همین راستا نشان دادیم که چگونه بتسون و

بتوان گ فت که دیگرگرایی نی گل مورد

نیگييل از دو مسيييیر متفيياوت بييه مفهوم

تردید بتسون باشد.

دیگرگرایی میپردازند و چگونه تلقی های

نتیجهگیری

آ نان از این مفهوم با وجود شييي با هت ها،
متفاوت اسيييت .میتوان با تلقی بتسيييون از

در این مقاله تالش کردیم تا گزارشيييی از

همييد لی و د ی گر گرا یی مخييا لف بود و

آرای دن یل بتسيييون و تامس نیگل در بارۀ

دیگرگرایی را یک نوع رفتار تعریف کرد

دیگرگرایی روانشييينيياختی ارائييه دهیم و

یا همچون نیگل بر آن بود که دیگرگرایی

سيييپس آن دو د ید گاه را بررسيييی کنیم.

را سراسر بر امری عقلی بنیاد نهاد .اما آنچه

بتسون با طرح نظریۀ همدلی ،سیطرۀ فراگیر

اهمیييت دارد ،آگيياهی مييا از وجود حس

خودگرایی را زیر سييؤال برد .برای بتسييون

عاطفی شيييدید در انسيييان اسيييت که نقش

حائز اهمیت بود که نشان دهد ذات انسانی

مهمی بر ایجيياد انگیزۀ آلتروئیسيييتی ایفييا

نمیتواند تا این اندازه خودخواه باشيييد که

میکند .شييناخت نگرانی همدالنه و ارتباط
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آن با انگیزه از سيييوی بتسيييون با اسيييتقبال

انصاف شوند .از اینرو وی در پی تأسیس

روانشييناسييان و دانشييمندان علوم رفتاری

نظام اخالقی بر مبنای یک انگیزه نیسيييت

قرار میگیرد تييا بهتر بتواننييد رفتييار را در

بلکييه بييه پلورالیسيييم انگیزههييای مطلوب

انسان شناسایی کنند.

جامعه اعتقاد دارد .این در حالی اسيييت که

بتسون نشان داد که نگرانی همدالنه با

نیگل دیگرگرایی را کامالً اخالقی و شرط

تفکر و به شيييکل ارادی و از روی آگاهی

عقالنیت میداند لذا وی به تبعات عقالنی

ایجيياد میشيييود .در واقع او این تفکر را

از دیگرگرایی معتقد است.

مح صول تحلیل دقیق شناختی از و ضعیت

به عالوه دیگرگرایی نی گل ،نهتن ها

دیگران دان ست .آنچه او را در این رابطه از

منفعت شخ صی را به لحاظ اخالقی نادیده

نیگل جدا میکند این است که دیگرگرایی

میگیرد بل که هرگو نه م یل و احسيييياس

در نیگل صيييرفاً عقالنی و از روی آگاهی

همچون همدلی و همدردی را نیز از دایرۀ

اسييييت امييا در بتسييييون ب يه جز عقييل،

اخالق خييارج می کنييد .می توان همچون

ارزشگيذاری درونی یيا عشيييق ،عنصييير

هیوم و بتسيييون وجود چند انگیزه به جای

کلیدی ایجاد دیگرگرایی نشييان داده شييد.

یک انگیزه را تصييييدیق کرد و تلفیقی از

عن صر ع شق در بت سون به قدری مهم ا ست

منفعت شيييخصيييی و رفاه دیگری را مبنای

که وی فرضيييیۀ همدلی  -آلتروئیسيييم را

اخالقیييات قرار داد .اینگونييه میتوان در

تئوری گسترش ارزش نام نهاد.

فکر برپایی نظامی اخالقی بود که به جای

بتسيييون نشييييان داد که دیگرگرایی

تکیه بر یک اصل ،از چندین اصل تشکیل

نیرویی قوی و مؤثر در زندگی ان سان است

شده با شد و از طریق شنا سایی دقیق نقاط

و از پیييامييدهييای مثبييت اخالقی بيه همراه

ضعف و قوت هر ا صل تعار ضات درونی

پیامدهای منفی برخوردار ا ست که آگاهی

را حل کرد و به وحدت میان آنان دسيييت

از آنها در تمام تالشهای ما جهت ارتقای

یافت.

رفاه انسييانی ضييروری اسييت .بتسييون معتقد

در نهایت ،دسيييتاورد حداقلی ما این

اسيييت دیگرگرایی و خودگرایی نسيييبت

اسيييت که دیگرگرایی بهعنوان یک نظریۀ

یکسانی با اخالقیات دارند؛ هر دو میتوانند

اخالقی اصييي یل ،اشيييياره به یک نیروی

با خیر جمعی در تقابل قرار گیرند و منجر

انگیزشی قوی در ذات انسانی دارد و دارای

بيه بروز رفتيارهيایی بر خالف عيداليت و

دو پشييتوانۀ محکم علمی و عقلی اسييت که

70

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

میتواند در اخالقیات جایگاه محکمی یابد
و حتی بر روان شناسی و اقتصاد و سیاست
اثر گذارد تا از طریق استراتژیهای مستقیم
و یرمسيييتقیم ،مردم با توجه به یکدیگر،
تعيياون و همکيياری جهييت بهبود جييامع يۀ
انسيييانی و تالش در جهت رفع معضيييالت
اجتماعی گامهای مفیدی بردارند و همگی
از منافع و خیرات بهرهمندگردند نه صيييرفاً
شيييخص یا اشيييخاص خاص .لذا از طریق
تو جه به انگیزه های خیرخوا ها نه و ای جاد
وحدت و هماهنگی میان آن ها میتوان به
داشيييتن جامعهای نیک و اخالقی امیدوار
بود.
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.

73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 بابک عباسی، محسن جوادی، زینب عباسی/تبیین دیگرگراییاز منظر رویکرد عقالنی نیگل و رویکرد تجربی بتسون

Altruism in humans, New York:
Oxford University Press, Inc.
Batson, C. Daniel, Ahmad, N.
(2009),
Empathy-induced
altruism: A threat to the
collective good: University of
Kansas.
Batson, C. Daniel, Lishner,
David, A., & Stocks, Eric L.
(2015), The Empathy Altruism
Hypothesis: Oxford Handbook
Online.
Darwall,
Stephan,
(1998).’’Empathy
sympathy
care’’, Philosophical studies,
Vol. 89, N2, Published: Springer.
Lishner, D. A., Batson, C. D., &
Huss, E. (2011). Tenderness and
sympathy: Distinct empathic
emotions elicited by different
forms of need. Personality and
Social
Psychology
Bulletin, 37(5), 614- 625.
Feinberg,
Joel.
(1987).
“Psychological Egoism” in:
Ethical Theory, Classical and
Contemporary Readings, ed.
Louis P. Pojman, U.S.A Wads
Worth Publish Compan.
Kraut,
Richard.
(2016).
‘‘Altruism’’
in
Stanford
Encyclopedia of Philosophy.
Nagel, Thomas. (1979). The
possibility of altruism, Princeton
University Press.
Shaver, Robert. (2010). Egoeism.
Stanford
Encyclopedia
Of
Philosophy.
Graham, Keith. (2004). Eight
Theories of Ethics, USA And
Canada, Routledge.
Rand, Ayn. (1984). Phlosophy:

منابع
 عقالنیت و نوع دوستی.)1385( . مهدی،اخوان

-

.در فلسفۀ اخالق با تأکید بر آرا نیگل و گنسلر
 دانشييگاه،پایاننامۀ دورۀ دکتری رشييتۀ فلسييفه
.عالمه طباطبایی

 ع قالنیييت ا خالقی.)1385( . مهييدی،ا خوان

-

 فصيييلنامۀ تأمالت.زیسيييتن از نگاه تامس نیگل
.121-54 :)6( 2 .فلسفی
http://phm.znu.ac.ir/article_1953
0_5750a1640b5882ec1d0900d3f
10a61bd.pdf
: ترجمه. م سائل اخالقی.)1384( . مایکل،پالمر

-

 پژوهشييگاه علوم و فرهنگ: قم.رضييا آل بویه
.اسالمی

 بررسی و.)1384( . سید محمد،حسینیسورکی

-

 پژوهش هييای.نقييد نظریييۀ خودگرایی اخالقی

.222-187 :)25( 8 . کالمی- فلسفی

https://pfk.qom.ac.ir/article_281_
633b18d8450e408b6aa91630c47
23643.pdf
. امکييان دیگرگزینی.)1354( . تييامس،نیگييل

-

، ن گاه م عاصييير: تهران. جواد ح یدری:ترج مه
.چاپ اول
. این ها ه مه یعنی چه.)1352( . تامس،نی گل
. نگاه معاصر: تهران. جواد حیدری:ترجمه
-

-

-

Batson, C. D. (2019). A Scientific
Search for Altruism. Oxford
University Press.
Batson, C. D., & Shaw, Laura. L.
(1991). Evidence for altruism:
Toward a pluralism of prosocial
motives.
Psychological
inquiry, 2(2), 107-122.
Batson, C. Daniel. (2011),

-

0410  بهار و تابستان، 82  شماره،دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی

-

-

-

Rand, Ayn. (1964). The Ethics Of
Emergency, New York,A Signet
Book.
Bennett, Christopher. (2010).
What Is Called Ethics? New
York, Routiedge.
Nagel, Thomas. (1970). The
Possibility of Altruism, Oxford,
University Press.

-

-

-

74

Who Needs It, NEW York, A
Signet Book, Chapter7, p:49.
Scott, N&Seglow, j. (2007).
Altruism: Open University Press,
Two Penn Plaza, New York, NY.
USA.
Laflette, Hugh. (2007). The
Practice of Ethics, USA,
Blackwell Publishing.
Penguin Publishing Group.
(1964). p:143.

ORIGINAL RESEARCH Vol. 12/ Issue: 28/ Spring & Summer 2022/PP. 75-79

A Study of the Linguistic Model of Islamic Theology
Somayyeh Ajalli 1, Mohsen Jahed 2, Sahar Kavandi

Submitted:
Accepted:
:
Khabari
Attribute,
Rational
Theology,
Traditional
Linguistic
Model,
Modern
Linguistic
Model.

3

Despite the serious attention of Western philosophers
to the language of religion that occurred after the linguistic turn,
independent research has not been formed around the linguistic
model of Islamic rational theology in Islamic scholarship. However,
the linguistic model used by theologians is a determining factor in
explaining, proving and extracting theological issues and problems.
In fact, the imaginary and affirmative bases of the theologians about
language, meaning, truth, certainty, etc. determine the type of their
encounter with the text. The main issue of the present study is
dedicated to this issue. In a general division, linguistic models are
divided into traditional and modern categories. According to the
historical evidence in Islamic theology, the linguistic model of
Islamic theology is more in line with the traditional linguistic model.
The traditional linguistic model, despite its comparative advantage
in the history of theology over a period, is unable to explain many
theological issues.

DOI: 10.30470/phm.2022.525329.1964

Homepage: phm.znu.ac.ir
1 . PHD Of Islamic Philosophy and Theology, University of Zanjan. Zanjan, Iran.,

s.ajalli1985@gmail.com
2. Associate Professor, Shahid Beheshti University(corresponding author),
m_jahed@sbu.ac.ir.
3. Associate Professor of Philosophy Department, University of Zanjan. Zanjan,
Iran. drskavandi@znu.ac.ir.

76

77

Vol. 12/ Issue: 28/ Spring & Summer 2022

-

-

-

-

-

-

-

-

The Holy Quran
Al-Ghazali,
Abu
Hamid
Muhammad, The Criterion of
Misguidance
(Al-Ghazali
Confessions), translated by Zayn
al-Din Kiainejad, Tehranf Atai,
1349.
Alusi Baghdadi, Mahmoud, Ruh
al-Ma’ani, edited by Ali Abd alBari Atiyah, Beirut, Dar al-Kitab
al-Almiyeh, 1415 AH.
Aristotle, Organon, Metaphysics,
translated
by
Sharafuddin
Khorasani, Tehran, Hekmat,
1987.
Barthes, Ronald, writing degree
zero and elements of semiology.
Jonathan cape, 1967.
Copplestone, Frederick, History
of Philosophy (Greece and
Rome), translated by Seyyed
Jalaluddin Mojtaba, Tehran,
Soroush, 1996.
Culler.J,
Saussur,
Fontana
Modern master, 1976.
Descart, Rener, Principle of
philosophy,
translated
with
explanatory notes, by Valentine
Rodger Miller and Reese p,
Miller,
Kluwer
Academic
Publisher, 1982.
Godamer, Hans Georg Truth and
Method translation revised by
Joel Wensheimer and Donald G
Morshall. New York, Contnuum,
Revrised edition, 1994
Haddad Adel, Gholam Ali,
Encyclopedia of the Islamic

78

-

-

-

-

-

-

-

-

World,
Tehran,
Islamic
Encyclopedia Foundation, 1996,
Volume 21 (Linguistic Entry),
First Edition, 2016.
Hali, Hassan Ibn Yusuf, Anwar
al-Malakut fi Sharh al-Yaqut,
research: Mohammad Najafi,
Qom, Bidar, N.D.
Harland,
Richard,
Superstructuralism (Philosophy
of
Constructivism
and
Poststructuralism, translated by
Farzan Sojudi, Tehran, Surah
Mehr, 2009).
Hartnak, Justus, Wittkenstein,
translated
by
Manouchehr
Barzegmehr, Tehran, Kharazmi,
1977.
Lahiji, Abdul Razzaq, Shawarq
al-Ilham in the explanation of the
abstraction of speech, first
edition, Qom, Imam Sadegh
Institute, 1425 AH.
Laiken, William J., Introduction
to the Philosophy of Language,
translated by Meysam Amini,
Tehran, Hermes Publications,
third edition, 2016.
Mackey, Applied linguistics, its
meaning and use, 1966.
Maggie, Brian, Men of Thought,
translated
by
Ezatullah
Fooladvand,
Tehran,
New
Design, 1999
Mahler, John C. et al., Gadamo’s
Philosophical
Hermeneutics,
translated by Mohammad Reza
Jabraili et al., Ishraq, pp. 96-99,
No. 1, 2004.
Malcolm, Norman, Wittgenstein
Tractatus, An
Introduction,
Oxford, Blackwell, 1993

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Muzaffar, Mohammad Reza,
New Curriculum in the Studies of
Logic, Hajar Publishing, 2004.
Qaisari, Davood, Sharh Khasi AlHakam, by Seyed Jalal Ashtiani,
Tehran, Scientific and Cultural
Publications, 1996.
Ricoeur, Paul, Metaphor and
Creation of New Meanings in
Language, translated by Hossein
Naghavi, Journal of Knowledge,
Shawl 16, No. 120, 2007.
Sarkhsi, Mohammad Ibn Ahmad,
Usul al-Sarkhsi, Beirut, Dar alMa’rifah, 1951 AH.
Saussure, Ferdinando, General
Linguistics Course, translated by
Cyrus
Safavid,
Hermes
Publications, 2013.
Shahrestani, Mohammad Ibn
Abdul Karim, Al-Mulla wa AlNahl, Qom, Al-Sharif Al-Radhi,
third edition, 1985.
Sobhani, Jafar, The Image of the
Elders (seventy-three ideological,
social, historical and biographical
articles, Qom, Imam Sadegh
Institute, first edition, 2000.
Sobhani, Mohammad Taghi,
Critical
Congress
on
Philosophical
Epistemology,
Research Institute of Philosophy
and Theology, 1397
Steve, Dan R., Philosophy of
Religious Language, translated by
Abolfazl Sajedi, Qom, Religions
Publishing, 2014.
Tabarsi, Abu Ali, Fadl Ibn Hassan
Majma ‘al-Bayan fi Tafsir alQuran,
Tehran,
Farahani
Publications, 1981.

79

-

-

-

Vol. 12/ Issue: 28/ Spring & Summer 2022

Tabatabai, Seyyed Mohammad
Hussein, Tafsir Al-Mizan, Beirut,
Al-Ali Al-Mutabawat Institute,
third edition, 1973.
Tusi, Abu Ja’far Muhammad Ibn
Al-Hassan, Al-Tibyan in Tafsir
Al-Quran, Beirut, Darahiyah AlTarath Al-Arabi, N.D.
Tusi, Khajeh Nasir al-Din,
researched by Hosseini Khalali,
Abstraction of Belief, Islamic
Propaganda Office, first edition,
1407 AH.

-

-

Velayati, Ali Akbar, Islamic
Culture and Civilization, Tehran,
Maaref Publishing, 2017, 75th
edition.
Yadegari, Maliheh, Ahmadi
Afarmajani,
Ali
Akbar,
Description of Stephen Tolmin’s
Criticisms of Classical Logic
Taken from Late Opinions,
Rational Education, No. 2, Spring
and Summer 2015.

دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره دوازدهم ،شماره  ،28بهار و تابستان  ،1531صفحه 133-81

بررسی مدل زبانشناسی کالم عقلی اسالمی
سمیه اجلی  ،1محسن جاهد  ، 2سحر کاوندی
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تاریخ دریافت:

چکیده :به ر م توجه جدی فالسييفۀ ربی به زبان دین ،پس از وقوع چرخش زبانی ،در میان

1533/8/1

مباحث کالم اسييالمی پژوهش مسييتقلی حول محور مدل زبانشييناسيیِ کالم اسييالمی انجام نگرفته

تاریخ پذیرش:

است .این در حالی است که مدل زبانیِ مورد استفادۀ متکلمان ،عامل تعیینکنندهای در تبیین ،اثبات و

1533/11/24

استخراج موضوع و مسائل کالمی است .در واقع مبانی تصوری و تصدیقی متکلم دربارۀ زبان ،معنا،

واژگان کلیدی:
کالم اسالمی،
مدل زبانشناسی
سنتی ،مدل زبان-
شناسی مدرن،
کالم عقلی.

حقیقت ،یقین و اموری از این دسيييت ،نوع مواجهۀ او با متن را رقم زده و رویکرد ظاهرگرایانه یا
تأویلی وی را سامان میدهد .م سألۀ ا صلی پژوهش حا ضر ،برر سی مدل زبان شنا سی متکلمان در
کالم سنتی است .در یک تقسیمبندی کلی ،مدلهای زبانشناسی به دو دستۀ سنتی و مدرن تقسیم
میشييوند .پرسييش اصييلی آن اسييت که مدل زبانشييناسييی کالم سيينتی به کدامیک از مدلهای
زبانشييناسييی سيينتی و مدرن نزدیکتر اسييت .با توجه به قرائن موجود در کالم اسييالمی ،مدل
زبانشناسیِ کالم اسالمی ،انطباق بیشتری با مدل زبانشناسیِ سنتی دارد که مؤلفههای آن عبارتند از:
 )1اتمگرایی لفظی )2 ،نظام تک معنا )3 ،جدایی فکر از تکلم )5 ،مزیت وضييوح )4 ،مزیت یقین.
وقایع تاریخی از جمله ،نه ضت ترجمه از مهمترین علل این قرابت ا ست .مدل زبان شنا سی سنتی با
وجود مزیت نسييبیای که در دورهای از تاریخ علم کالم داشييته ،اما از عهدۀ تبیین بسييیاری از
موضييوعهای کالمی از جمله ،تمثیلها ،صييفات خبری و سييایر پیچیدگیهای زبان بر نمیآید اما
رهیافتهای مدلهای زبانی مدرن ،تبیین بهتری از این امور ارائه میدهند.
DOI: 10.30470/phm.2022.525329.1964
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مقدمه
موضيييوع علم کالم ،اعت قاد ها و باور های
دینی اسييت؛ مقصييود از مدل زبانشييناسييی
کالم عقلی ،مبانی تصيييوری و تصيييدیقی
متکلمان کالم عقلی ا ست که بر ا ساس آن
ساختار کالم ا سالمی را شکل دادهاند .این
مبانی نحوۀ برداشيييت متکلمان از آیات و
روایات را تعیین میکند و سيييبب میشيييود
متکلم مسيييیر خاصيييی را در طرح مطالب
انتخاب کند .حتی وارد کردن مو ضوعهای
مختلف ،ذ یل م با حث کالمی نیز م تأثر از
همین مبانی ت صوری و ت صدیقی ا ست .در
واقع ،نزاع و اختالف متکلمان را باید بیش
از هرچیز در م بانی مورد قبولشييييان یعنی
مقوّمات و مقبوالت فهم جسيييتجو کرد و
داوری و بررسييی اصييلی را به آنجا انتقال
داد .برای مثال در اختالف میان معتزله و
اهل حدیث در تفسييیر متشييابهات ،آنچه
موجب ایجاد دو نوع رویکرد کالمی شييده
اسيييت ،ریشيييه در مبانی زبانشيييناسيييانۀ
پذیرفته شدۀ دو گروه است .در نتیجه ،یکی
ظاهر را حجت میداند و با این مبنا ،آیه را
تفسييیر میکند و دیگری بدون التزام جدّی
بييه ظيياهر ،تييأویييل را برمیگزینييد .گرچييه
اصييلیترین عناوین در موضييوع زبان دین،
بحث اسييما و صييفات الهی ،معناشييناسييی

گزاره های دینی و اث بات پذیری باور های
دینی اسييييت (خسيييروپ ناه،)214 :1388 ،
متأسييفانه پژوهش خاصييی در رابطه با مدل
ز بانشييي ناسيييی کالم اسيييالمی به مع نای
پیشفرضهای زبانی متکلمان کالم سييينتی
اسالمی ،یافت نشد و فقط برخی از کالمیان
ذ یل م با حث قوا عد روش های کالمی به
روشهييایی کييه متکلمييان در مواجهييه بييا
مو ضوعات کالمی از آن ا ستفاده میکنند،
اشيياراتی داشييتند (ربانی گلپایگانی:1353،
 )14که سيييویۀ آن نیز به هیچ وجه ،زبانی
نبوده است .رویکرد اصلی پژوهش حاضر،
بررسی مبانی زبانشناسانهای است که تقریباً
همۀ متکلمان کالم سييينتی اسيييالمی به آن
پایبند ه ستند و سبب پیمودن م سیر واحدی
در تدوین و آموزش کالم اسالمی از سوی
آن ها شييييده اسييييت .در م یان مدل های
زبان شناسی موجود که در یک تقسیمبندی
کلی به مدلهای زبان شناسی مدرن و سنتی
تقسييیم میشييوند ،مدعا آن اسييت که مدل
زبان شنا سیِ کالم ا سالمی ،برگرفته از مدل
زبان شنا سی سنتی ا ست .در این نو شتار به
بررسيييی این مدل ز بانی ،مؤل فه های آن و
ع لل قرا بت آن با کالم اسيييالمی خواهیم
پرداخييت .پس در ابتييدا بييه تبیین معنييای
اصطالحی زبانشناسی میپردازیم.
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 .0معنای اصطالحی زبانشناسی
زبان شنا سی در ا صطالح به معنای «برر سی
عيييليييميييی پيييدیيييدۀ زبيييان» اسيييييت
( .)mackey,1966: 197با توجه به این
که تعریف ز بان در دوران م عاصييير د چار
تحوالت اسيياسييی شييده ،زبانشييناسييی نیز
معنای جدید و وسييیعی یافته اسييت که می
توان دامنۀ آن را از شيييناخت لفظ و واژه تا
نظری يههييای معنييا و فهم در نظر گرفييت.
اولینبار ،سييوسييور در سييال  1561با تألیف
کتاب دورۀ زبان شنا سی عمومی ،شاخهای
از علم را به نام نشييانهشييناسييی بنیان نهاد که
مهمترین بخش آن را «زبان شناسی» تشکیل
میدهد (سييوسييور .)35 :1352 ،هدف این
علم ،مطالعۀ نظام نشييانهشييناسييی با هر نوع
جوهر و محدودیتی است .تصاویر ،اشارات
و عالئم ،آواهييای موسيييیقی ،اشيييیييا و
تداعی های پیچ یدۀ م یان این نشييييا نه ها،
محتوایِ آیینها ،قراردادها و سرگرمیهای
عمومی را تشيييک یل مید هد ( Barther,
 .)1976: 77همييان -طور کييه گ ف ت یم،
رویکرد سييوسييور در تعریف زبانشييناسييی
فقط به بخش مخت صری از زبان ا شاره دارد
و به نظر میر سد بهتر آن ا ست که تعریف
وسييیعتری ارائه شييود.؛ تعریفی که ناظر بر
بخشهای دیگر زبانشييناسييی نیز باشييد .بر
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همین اساس ،زبان شناسی در علوم اسالمی،
علم به دسييت آوردنِ شييناختی نظامیافته و
قاعدهمند از موضيييوع زبان در همۀ ابعاد،
سطوح و جنبههای مختلف آن تعریف شده
است (حداد عادل ،1354 ،ج .)226 :21
علم زبانشناسی با انگیزهها و بر اساس
نیازهای متفاوتی در گوشيييه گوشيييۀ جهان
شکل گرفته است؛ زمانی با نگرشی فلسفی
و با نی ّت ل به بر حریف در سيييخنوری،
مکالمات و محاضرات منطقی؛ زمانی دیگر
برای درك و فهم سبک زندگی و پی بردن
به نیازهای مردمانی دیگر به منظور سلطه بر
شييئون مختلف حیات بشييری آنها .در این
م یان یکی از انگیزه های مهم و تأثیر گذار
در بین دانشيييم ندان علوم ز بانی در ج هان
اسيييالم ،انگیزۀ دینی بوده اسييييت .بخش
بزرگی از مباحث مرتبط با زبانشييناسيی در
جهان اسييالم به مباحث مربوط به زبانِ دین
اختصاص یافته و هدف اصلی آن چگونگی
فهم و تبیین متون دینی اسيييت .مقصيييود از
بررسيييی مدل ز بانشييي ناسيييی کالم عقلی
اسالمی ،بررسی مدل زبانشناسیای است که
متکلمان در اثبات ،تبیین ،استخراج و تفسیر
باورهای اعتقادی ،آن را به کار برده اند.
 .8مؤلفههای مدل زبانشناسی سنتی
در این قسييمت به معرفی مدل زبانشييناسييی
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سييينتی به وسيييیلۀ مؤلفه های آن پرداخته و

آن ،در نظر گرفته شيييده و قرار گرفتن آن

نمو نه هایی از م طاب قت مدل ز بانی کالم

در جمالت مختلف یييا متون متفيياوت،

اسالمی را با آن ذکر خواهیم کرد.

تلییری در معنای آن ایجاد نمیکند .همین

مدل زبانشناسی سنتی ،الگوی فلسفی

مو ضوع بهعنوان یک پیشفرض برای ارائۀ

ری شهداری ا ست که از فل سفۀ یونان با ستان

یک تعریف ،حدی برای هر واژه در منطق

تا عصيير جدید بر تفکر فلسييفی حاکم بود.

ارسطویی لحاظ شده است .در واقع ،زمانی

این الگو دارای سه مؤلفۀ اصلی و دو مؤلفۀ

ام کان ارا ئۀ یک تعریف روشييينِ جنس و

ضمنی ا ست (ا ستیور )67-64 :1353 ،1که

فصيييلی برای هر کلمه وجود دارد که آن

به ترت یب ع بارت ند از -1 :قرار گرفتن معنا

کلمه تنها و تنها دارای یک معنای ذاتی و

در کلمييات منفرد( اتمگرایی لفظی)؛ -2

ثابت باشيييد و قرار گرفتن آن در عبارات

تييک معنييا بودن معنييای ذاتی و حقیقی

مختلف ،تلییری در معنای آن ایجاد نکند.

کلمات؛  -3نقش ابزاری ز بان برای تفکر؛

پایبندی جدّی متکلمان در استفاده از حدود

 -5مزیت وضوح؛  -4مزیت یقین.

ارسييطویی ،برای مفاهیم کالمی را ذیل این

در ادا مه ،مؤل فه های فوق به ترت یب
بررسی خواهند شد.

رویکرد میتوان تفسيييیر کرد .آنان پیش از
هر چیز به دن بال ارا ئۀ تعریف حدّ تامی
بودند و به همین دلیل یافتن جنس و ف صل

 .0-8اتمگرایی لفظی

هر موضوع در ابتدای بحث از آن موضوع،

اتمگرایی لفظی دیدگاهی ا ست که الباً از

برای آنان از ضرورت و اولویت برخوردار

بافت گسيييتردهتر کلمات و کاربرد واقعی

بود و در صيييورت ن یافتن جنس و فصيييل

آنها فلت میکند؛ یعنی معنای واژه بدون

حقیقی ،از لفظ « کالجنس و کالفصييييل»

توجه به بافت گسييتردهتر کلمات و کاربرد

اسيييتفاده میکردند .عالمه طباطبایی در این

 .1نویسندگان دیگری نیز ذیل موضوعات مرتبط به

اما ویژگی کار استیور آن است که همۀ آنها را یک-

برخی از این مؤلفهها اشاره داشتهاند؛ برای نمونه،

جا جمعآوری و ذیل عنوان ویژگیهای مدل زبان-

(خسروپناه ،فلسفۀ دین )23 :ذیل عنوان ویژگیهای

شناسی سنتی ذکر کرده است.

قرائت سنتی از دین یا (گلپایگانی ،قواعد و روشهای
کالمی )31 :ذیل عنوان ویژگیهای تفکر عقلی یر
فلسفی.
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باب مینویسد :یکی از اشکاالتی که برخی

میسييير نبود ،امييا چنین براهینی
بسيييیيياری ّ

از محققان به متکلمان میگیرند ،اسيييتفادۀ

همچون ارا ئۀ حد تام ،ا یدهآل متکل مان

افراطی و نيياب يهجييا از علم منطق در کالم

مح سوب می شد .یقین ار سطویی از طریق

اسييالمی اسييت ،زیرا آنان احکام تعریف و

برهان لمّی حاصل می شود (ارسطو:1366 ،

حدود واقعی را از مفاهیم حقیقی به مفاهیم

)555؛ یعنی برهانی که از علت به معلول

اعت باری سيييرا یت دادها ند و بر هان را در

میرسد و چیزی که حدّ ندارد ،امکان ارائۀ

قضيييایای اعتباری نیز جاری سييياختهاند .بر

برهان لمّی ندارد.

اسييياس بیان عالمه طباطبایی ،متکلمان در

بر اساس نظام زبان شناسی سنتی که

موضيوعهای کالمیای چون حسين و قب ،

با منطق ارسيييطویی نیز پیوندی عمیق دارد،

ثواب و عقاب ،حبط و فضيييلِ اعمال ،پای

 -1ارائۀ تعریف ،اصيييلیترین راه شيييناخت

جنس و فصيييل را به میدان کشيييیدهاند و با

اسيييت؛  -2تعریف ارائهشيييده هر قدر از

اینکييه اینهييا بييه حيدّ اصيييطالحی مربوط

صراحت و وضوح بیشتری برخوردار باشد

نیسيييت ند ،در بارۀ حدّ آن ها بحث کردها ند

ارزشيييم ندتر خوا هد بود و مسيييیر یقین را

(طباطبایی ،1573 ،ج .)283 :4

هموارتر خواهد ساخت .بنابراین ،مثالً ایمان

این نگرشِ حدگرایانه و تمایل به ارائۀ

و کفر از نظر متکلمييان ،نیييازمنييد تعریفی

حدّ برای ت مامی موضيييو عات را میتوان

روشييين ،جامع و مانع اسيييت که به خوبی

محصول نهادینهشدن نظام تکمعنا به اضافۀ

حدود آن روشن باشد تا به راحتی بتوان آن

مزیت وضوح و صراحت ،یعنی دیگرمؤلفۀ

را بر حال افراد تطبیق داد و بهعنوان معیار و

مدل زبانشييناسييی سيينتی دانسييت .بر این

سيينجه از آن اسييتفاده کرد .میتوان تصييور

اسيياس هر امری دارای یک حدّ مشييخصِ

کرد که این دیدگاه تا چه حد میتواند در

جنس و ف صلی به صورت صفر و یکی (یا

شييکلگیری باورهای تکفیری مؤثر باشييد.

دارایِ چیزی یا فاقد آن) است.

در مقابل ،نظریات جدید زبانشييناسييی ،از

الب ته تالش برای ارائۀ تعاریف حدّی

جم له نظر یۀ کاربرد ،یا نظر یات مبتنی بر

از آن جهت که مقدمۀ امکان ارائۀ برهان

هرمنوت یک و یا سيييياخ تارگرایی ،مع نا را

لم ّی بود نیز مورد توجييه متکلمييان قرار

وابسييي ته به صيييور ح یات یا کل ،تعریف

داشيييت؛ اگرچه ارائۀ برهان لمّی در موارد

میکن ند .طبق این رویکرد ها ،ارا ئۀ یک
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تعریف ،حدّیِ وا حد و روشييين برای هر

دیدگاه مطرح میشيييود که معنای کلمات،

کلمه ،به صورتی که ثابت باشد و در شئون

بالذات حقیقی و تکمعناسيييت؛ یعنی هر

مختلف تلییر نکند ،ممکن نیسييت؛ بهعنوان

کلمهای دارای یک معنای حقیقی است که

مثييال ،برخی از حييامیييان نظری يۀ کيياربرد،

الباً بر ا ساس نظریۀ ارجاع ،تبیین می شود.

معتقييدنييد برای فهم معنييای هر واژه ،الزم

بر این ا ساس ،در صورت وجود کلماتی با

ا ست زی ست ان سان متنا سب با صورتی از

چند معنا ،این مواردِ اسيييتثنا  ،باید به دقت

حیات با شد که ب ستر کاربرد آن واژه ا ست

احصييا شييده و دلیل بروز این مشييکل در

و بدینترت یب سييي بک ز ندگی را بهعنوان

مورد این کلمييات مشيييخص شيييود و در

یکی از مؤلفه های فهمِ معنا لحاظ میکنند

صورت ا ستفاده از آنها در متن ،حتماً باید

(Malcolm, 1993: 223؛ مييگييی،

قرائنی دال بر معنييای مورد نظر گوینييده

 .)23 :1378ساختارگرایان نیز معتقدند معنا

وجود داشته باشد تا از بروز ابهام جلوگیری

نه از آنِ یک واژه به صورت جداگانه ،بلکه

ک ند .ب حث مشيييتر کات لفظی در منطق بر

فقط بر زمینيۀ زبييان در قييامييت یييک کييل

همین اسيياس شييکل گرفته اسييت (مظفر،

مینشیند .معنا ،محصول روابط درونی یک

 .)38 :1383ی کی از لوازم اصيييي لی ا ین

نظام خاص ،یعنی تطبیق دال ها و مدلول ها

دیدگاه ،تنزل زبان مجازی به مرتبۀ ثانوی

برای سيياختن نشييانههاسييت و از تفاوتهای

است که سبب می شود کاربرد آن حداکثر

یک واژه با واژه های دیگر در درون یک

برای م قاصييييد اق ناعی در م عانی و ب یان یا

سيياختار بیرون میآید ( Culler, 1976:

زیبایی شناسی در شعر ،موجه قلمداد شده و

 .)19-20در حقیقت ،سييياختار اسيييت که

استفاده از آن برای اهداف شناختی ناموجه

معنا را شيييکل میدهد؛ بنابراین انتزاعِ معنا

باشييييد .ب نابراین یکی از پ یا مد های این

بدون توجه به سييياختارِ کلی متن ،آنگونه

رهیافت این اسييت که معنای زبان مجازی،

که در اتمگرایی مطرح میشيييود ،مردود

تنها زمانی قابل فهم اسييت که قابل تبدیل یا

است.

تحویل به زبان حقیقی باشيييد .این رهیافت،

 .8-8نظام تکمعنا

نظریۀ «جان شینی زبان نمادین »1نامیده شده

در مؤلفۀ دوم مدل زبان شنا سی سنتی ،این

اسييييت؛ زیرا بر این باور اسييييت که فرد

1. Substitutivity theory.
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می توانييد واژۀ حقیقی را جييایگزین واژۀ

متشيييابه نیز نمونۀ خوبی اسيييت برای نشيييان

م جازی ک ند .در این م یان تو جه به ک تاب

دادن اینکه مدل زبان شنا سی کالم ا سالمی

مقدس بهعنوان یک استثنا که به صراحت

بييه چييه م یزان م ن ط بق بر اصييييول مييدل

از زبان مجاز استفاده میکند ،به دلیل اعتبار

زبانشناسی سنتی است.

نویسييينييدۀ آن ،یعنی خييدا ،بييا این مؤلفييه

بر اسييياس آن چه بین اصيييولیون و

( نامو جه بودن اسيييت فاده از ز بان م جاز در

متکلمان مصييطل اسييت ،آیات قرآن به دو

اهداف معرفتی) یکی از مسيييائل متکلمان

دسييتۀ محکم و متشييابه تقسييیم میشييوند.

بوده است.

محکمات آیاتی هسيييتند که در رسيييایی و

متکلمان مسيييلمان عموماً بر اسييياس

داللت ،آنگونه وا ضحند که زمینهای برای

همین رویکرد به تبیین و توجیه متشييابهات،

احت ماالت گو ناگون باقی نمی گذار ند و

کنایهها ،اسييتعارهها و تمثیلهای موجود در

ا لب ال فاظ قرآن اینچنین اسييييت .برای

قرآن دسيييت زدهاند .عالمه حلی ،شيييارح

محکمات ،آیۀ  55سيييورۀ یونس(إِنَّاللَ ّهَ ل َا

الیاقوت مینویسد :در مسألۀ هفتم از مقصد

یَظْلِمُ النَ ّاسَ َشيييیْئ ًا) را م ثال میزن ند ،زیرا

نخست الیاقوت تصری شده که ادلۀ سمعی

معتقدند چنین آیاتی در تعیین مراد خود ،به

مفید یقین نیسيييتند؛ زیرا در ادلۀ سيييمعی،

قرینه و دلیل نیاز ندارند ( شیخ طو سی ،بیتا،

اشتراك لفظی ،مجاز ،تخصیص و مانند آن

ج  .)355 :22بر خی د ی گر می گو ینييد:

وجود دارد و از اینرو نمیتوان به آنها در

محکمات معنایی واضيي و داللتی آشييکار

باب معارف اکتفا کرد .ادلههای سمعی تنها

دارند و اشتباه در آنها بیمعناست (آلوسی

در کنار قرینه ،مفید یقینند(حلی ،بی تا.)11:

ب لدادی ،1514 ،ج )75 :3؛ ا ما در م قا بل،

بیاعتباری مجاز و اشييتراکات لفظ از لوازم

اصيييولیون ،متشيييا به را لفظی میدان ند که

این مؤلفۀ مدل زبان شنا سیِ سنتی ا ست که

نمیتوان با عقل ب شری معنایی را که شارع

نوبختی با تفطن به آنها در پی دسيييتیابی

از آن در نظر دارد ،به صييورت دقیق فهمید

به یقینِ مبتنی بر سیستم تکمعناست .یقینی

(سرخسی .)165 :1541 ،بنابراین ،محکم از

که از م سیر این نوع عقالنیت عبور میکند،

چنان صراحت و و ضوحی برخوردار ا ست

یقینی است که مقتضای وضوح و صراحت

که هیچ تأویل یا نسيييخی را برنمیتابد؛ اما

اسييييت .روش متکل مان در توج یه آ یات

این وضييوح و صييراحت در آیات متشييابه
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دیده نمیشيييود ،پس میتوان آن را تأویل

برتری و مزیت وضييوح و صييراحت اشيياره

کرد .در تفسيييیر مجمعالبیان آمده :محکم

دارد ،زیرا آیات محکم را که دارای وضوح

آن اسيييت که مرادش بدون نیاز به قرینه

در مع نا هسيييت ند ،تک یه گاه و محملی برای

معلوم اسيييت ،چون دارای وضيييوح معنا و

اخذ معنای متشيييابهات معرفی میکند .این

مدلول است ولی متشابه بر خالف آن است

باورکه الب آ یات قرآن ،از نوع محکم

(طبرسی ،1363 ،ج)233 :3؛ یعنی متشابه به

اسييييت نیز تيأکیيد بر همین مطليب دارد؛

صيييورت اسيييتقاللی قدرت بازتابِ معانی

چ نان که آیات متشيييا به ،به لحاظ اب هام و

حقیقی را ندارد .آن چه از ت عاریف مت عدد

دال لتِ چ ند پهلو ،مشيييت مل بر نقصيييی در

محکم و متشييابه به دسييت میآید ،در چند

سيياختار قرآن میشييوند و باید ابهام آنها با

مورد قابل جمع است:

ارجاعشيييان به محکمات برطرف شيييده و

 .1محکمات دارای معنای صری و واض

داللتشييان بر معنای صييحی و واضي کامل

هسيتند و در مقابل ،متشيابهات اینگونه

شود .این که الب آیات قرآن از محکمات

نیستند.

معرفی می شود ،به این معنی است که قرآن

 .2برای فهم معنای مت شابه ،باید آنها را به

از چنان صييراحتی برخوردار اسييت که فهم

اصييييل و معنييای حقیقی کييه همييان

آیاتِ آن ،نیازمند هیچ توضييی و تفسييیری

محکمات است ،ارجاع داد.

نبوده و تفسيييیر و توضيييی  ،تنها در مواردِ

فرضييييی يۀ ا ح تميياالت گونييا گون در

معدودِ آیات متشيييابه در دسيييتور کار قرار

محکمات وجود ندارد و آن ها داللت

میگیرد؛ روشن است که این دیدگاه سعی

صری بر معنای حقیقی دارند.

دارد تعداد آیات متشابه را به حداقل ممکن

.3

.5

الب آیات قرآن از نوع محکماتند و

برسييييانييد؛ چرا کييه و جود ا ین آیيياتِ

معدود آیات متشيييا به نیز با ارجاع به

ابهامآفرین در قرآن ،نقصيييی برای آن به

آنها رفع ابهام میشوند.

شييمار میرود .پس در این سييیسييتم ،نقش

صيييرا حت و وضيييوح محک مات در

متکلم و مف سر ،پیش از هر چیز ،آن ا ست

مقابلِ ابهام متشابهات و ارجاع متشابهات به

کييه بیدرنييگ ،محکميياتِ مرتبط بييا آیيۀ

محکمات برای یافتن معنای حقیقی که در

مت شابه را یافته و معنای حقیقی ،برای مجاز

موارد شييمارۀ  1و  2ذکر شييد به روشيينی به

موجود در آیاتِ متشيييابه را پیدا کرده و
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و ضوح از د سترفته را تأمین کند .خواجه

این اسيياس ،امکان ترجمۀ اسييتعاره به زبان

در تجر ید ،همین روش را با بازگردا ندن

صيييری وجود ندارد ،چون در اسيييت عاره،

م جازِ موجود در اوصيييياف خداو ند ،به

معنایی ایجاد میشيود که امکان بیان آن در

حقیقتِ موجود درصيييفات قدرت ،علم و

گزارۀ صيييری وجود نييدارد .پس نييهتنهييا

ح یات ،دن بال میک ند ( طوسيييی:1537 ،

بهکارگیری تمثیل و اسيييتعاره موجب تنزل

 .)154ناگفته پیداسيييت که روش تأویلی

متن از جایگاه معرفتبخشيييی به جایگاه

حقی قت و م جاز تا چه حد متکی به ن ظام

زینتیبودن نمیشييود ،بلکه برای بیان برخی

تييکمعنيياسييييت .روش حقیقييت و مجيياز

معانی راهی جز اسييتفاده از اسييتعارهها باقی

میتواند همانطور که بیان شييد ،حقیقت را

نمیماند.

در محسوس و مجاز را در معقول بداند و یا

در رهیافتهای نو برخالف موضيييع-

بالعکس ،حقی قت را در معقول و م جاز را

گیری متکلمان کالم سييينتی ،میتوان برای

در محسيييوس بدا ند؛ آنطور که برخی از

آیات متشيييابه ،سيييطحی از معنا را در نظر

عرفا از جمله قیصييری در شييرح فصييوص

داشييت که حصييهای از معنا در آنها نهفته

(قیصری ،1374 ،ج )1138 :2و شبستری در

ا ست .بر ا ساس این دیدگاه ،آیات محکم،

گلشييين راز ب یان کرده اسييييت (الهیجی،

اصل معنا را در آیات متشابه نمیدمند ،بلکه

 .)447-446 :1371اما در هر صيورت برای

بر بارِ اب تدایی مع نا ،مرت بۀ حقیقی مع نا را

لفظ ،قائل به یک معنای حقیقی ذاتی ا ست

میافزایند؛ بنابراین آیات متشابه ،گرانبارتر

که خروج از آن ،سبب تنزل به جایگاه زبان

میشيييو ند؛ زیرا عالوه بر اصييييل و مرت بۀ

مجازی میشيييود .چون ز بان مجاز ،زبانی

حقیقی ،مراتب دیگری از معنا را نیز تداعی

یر معرفتی و بیاعتبييار تلقی میشيييود،

میکننيد (طبياطبيایی ،1573 ،ج  26 :3و

اسيييتفاده از آن ناموجه بوده و لزوماً باید به

 .)43این رویکرد که نزدیکی بسييي یاری با

م عنييای ح ق ی قی ارجيياع داده شييييود .در

نظریه های جدید زبانشيييناسيييی دارد و از

رویکردهای مدرن به موضيييوع اسيييتعاره،

سييوی عالمه طباطبایی مطرح شييده اسييت،

همچون دیدگاه ریکور ،مجازگویی ،معتبر

مؤیييد خو بی برای امکييان اسييي تفيياده از

شييي مرده شييييده و اسييي تعيياره می توانييد

نظریههای جدید زبانشيييناسيييی در مباحث

معرفتبخش باشد (ریکور .)88 :1386 ،بر

کالمی نیز است.
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 .3-8جدایی اندیشه از زبان

ذهن یا عین باشييييد ،م خدوش کرد؛ در

اصييل سييوم از مؤلفههای مدل زبانشييناسييی

عوض ،زبان را عامل سييو فهم و دارای نیاز

سنتی این است که فرایند اندیشه از جهاتی

همیشگی به تفسیر معرفی نمود.

جدای از زبان اسييت (اسييتیور.)66 :1353 ،

بييا توجييه بييه آنچييه گفتیم ،بييه نظر

استدالل اصلی این موضوع ،تجربۀ عمومی

میرسد رویکرد کالم اسالمی در مورد این

جسيييتجوی واژۀ صيييحی برای ب یان یک

ا صل نیز به مدل زبان شنا سی سنتی شباهت

اندیشه است .مهمترین نتیجۀ این اندیشه نیز

دارد .در کالم ا سالمی که ا ستفاده از منطق

کماهمیت و ثانوی شمرده شدنِ زبان از نظر

ارسيييطویی در آن بهعنوان یک روش ثابت

فلسفی بود.

از دورۀ زالی متداول شييد ،پایبندی به این

در حقی قت ،این د ید گاه تن ها نظر یۀ

ا صل به و ضوح قابل م شاهده ا ست .ا ساس

موجود در باب زبان پیش از دوران چرخش

روش فکری متکلمان با تألیف کتب منطقی

زبان شناختی 1بود که در فل سفه اتفاق افتاد.

و بهرهگیری از منطق ارسيييطویی در کالم

با وقوع چرخش زبانشناختی ،توجه فالسفه

اسيييالمی بدینصيييورت شيييکل گرفت که

به ز بان بهعنوان عاملی اثر گذار در فهم

معتقد اسييت ،زبان صييرفاً واسييطه و ابزاری

انسيييانی و حتی هویت انسيييانی جلب شيييد.

برای رسييييا ندن مع نای مورد نظر گوی نده

رویکرد جدیدی که میتوان آنرا از نظریۀ

است؛ از اینرو ،طرح مباحث الفاظ در علم

تصيييویری مع نایِ ویتگنشييي تاین مت قدم تا

منطق ،بحثی عرضييی به شييمار میرود .نیاز

نظریههای پساساختارگرایانۀ معاصر مشاهده

منطقی به بحث از الفاظ ،برای دستیابی به

کرد .رویکردهای معا صر زبان شنا سی ،در

م عانیای اسييييت که آن م عانی دال لت بر

حقیقت این نگاه را که زبان صرفاً و سیله و

وجودهييای خييارجی دارنييد .در حقیقييت

ابزاری در اختیار تفکر باشيد و بتواند معنای

ال فاظ ،دال لت بر مع نا و م عانی ،حاکی از

مورد نظر گوینده را بدون دخل و تصيييرف

عالم خارجند و لزوم بحث از زبان و توجه

انتقال دهد یا حاکیِ بی کم و کاسيييتی از

به آن ،تن ها به ج هت ح کا یتگری آن از
 :linguistic turn.1جنبشيييی که معتقد اسيييت
تحلیل اندیشيييه و معرفت باید از طریق تحلیل زبان
صورت گیرد.
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عالم خارج ا ست؛ پس زبان فینف سه دارای

را مب نای د ید گاه های هرمنوتیکی م تأخر

ارزش و ا ه میييت ذا تی نیسييييت و جز

دانسييت که اعتقاد دارند فهم از سيينخ زبان

واسييطهگری برای ارسييال معنا نقشييی ندارد

ا ست و زبان در سامان دادن و جهتگیری

(مظفر.)28-27 :1383 ،

ما نسيييبت به جهان سيييهیم اسيييت .این نگاه

اما در رویکردهای معاصر(بهخصوص

جدید به زبان ،برخالف مدل زبانشييناسييی

در دیدگاه های هرمنوتیکی متأخر) که پس

سييينتی ،میتوانييد پیچیييدگیهييای زبييان و

پدید آمدهاند ،به خودِ

ن یازم ندیاش به تفسيييیر را تبیین ک ند .در

زبان بهعنوان عنصييير تعیینکننده در فهم و

حالی که بر ا ساسِ ا صول مدل زبان شنا سی

هویت ان سانی توجه می شود (gadamer,

سنتی که معتقد به جدایی اندی شه از زبان و

) .1994: 490در حالی که در نظریههای

وا سطهگری صرفِ زبان ا ست ،و ضوح و

سيينتی زبان (برای نمونه در نظریۀ تصيویری

صيييراحت در زبان ،یکی از مزایای اصيييلی

معنا) ،زبان آیینۀ تمامنمایِ حقیقت معرفی

زبان قلمداد میشيييود .بنابراین ،ارائۀ کالم،

شييييده و د یدن ح قایق جز از پنجرۀ ز بان

بدون هر نوع پبچ یدگی و اب هام که بدون

ناممکن شيييمرده میشيييود .بر این اسييياس،

نیاز از تف سیر خود بتواند به تنهایی تمام معنا

حقیقت به آن چه در قالب زبان قابل بیان

را برساند ،فضیلت و مزیت تلقی میشود.

از چرخش زبانی

اسيييت ،محدود میشيييود و برای هرچه که
قا بل ب یان ن باشييييد ،حقیقتی در نظر گرف ته

 .4-8مزیت وضوح

نمیشيييود (هييارتنيياك .)54 :1346 ،این

اصيييول مدل زبانشيييناسيييی سييينتی به گفتۀ

رویکرد در افراطیترین سيييوی يۀ خود بييه

ا ستیور ،مؤلفۀ ضمنیِ دیگری به نام مزیت

پوزیتیویسيييم منطقی(حلق يۀ وین) منتهی

وضـــو دارد کييه می توان آن را دارای

میشود.

ارتباط نزدیکی با نقش واسيييطهگری زبان

در نظریههای کاربرد نیز مسألۀ زبان به

دانست (استیور .)64 :1353 ،با توجه به این

سيييييبييک زنييدگييی گييره مييیخييورد

دیدگاه :هنگامی که سيييخن از بیان و اظهار

( )Malcolm, 1993: 223و با نشيييان

معرفت به میان میآید ،وضوح ،یک مزیت

دادن اتحاد آن دو ،معنا با تکثر سيييبکهای

اسيييت .بهعبارت دیگر ،هرچه واضييي تر

زندگی ،متکثر میشييود .میتوان این نظریه

سييخن بگوییم ،بهتر اسييت .رنه دکارت نیز
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در سييدۀ هفدهم اسييتدالل کرد که عالمت

ثا بت برای انت قال یا در یا فت مع نا معرفی

شناخت هر چیز ،و ضوح و تمایز آن ا ست

میشيييونييد و منطق ارسيييطویی بييهعنوان

( .)Descart, 1982: 45ویتگنشتاین در

تأمینکنندۀ همۀ اقتضيييائات این رویکرد،

نظریۀ تصييویری معنایِ خود نیز همین معیار

مورد تأکید قرار میگیرد.

را طرح کرده و تصيييری میکند هر چه به

استفادۀ حداکثری متکلمان مسلمان از

وضييوح قابل تصييور باشييد ،به وضييوح قابل

منطق ارسيييطویی را میتوان توجیييه کرد.

بیان است (هارتناك .)54 :1346 ،نکتۀ قابل

تالش متکلمييان برای اسيييتفيياده از منطق

توجه در مورد اصل ضمنی مدل زبانشناسی

ارسيييطویی در کالم ،در واقع نمودی از

سنتی ،آن ا ست که و ضوح و صراحت در

پیشفرض های بن یادین آ نان در بهرهگیری

آن بهعنوان روش ،برای دسييتیابی به یقین

از مدل زبانشيييناسيييی سييينتی و پایبندی به

معرفی شده ا ست و این از سویی به معنای

اصول آن است.

تأک ید بر روشم ندی در در یا فت و انت قال

در رویکردهای زبانی معاصييير ،یعنی

معنا و حصيييول یقین به شيييمار میرود و از

بعد از دورۀ چرخش زبان شناختی ،با از بین

سيييوی دیگر تأکیدی بر اسيييتفاده از منطق

رفتن اصول مدل زبان شناختیِ سنتی ،هر دو

ارسطویی است .معرفی وضوح و صراحت

موضيييوع دچار چالشهای جدی شيييد)1 :

بهعنوان روشی برای ایصال به یقین ،ارتباط

تأکید بر منطق ارسيييطویی بهعنوان روشيييی

نزدیکی با گرایش به حدّ و برهان ارسطویی

واحد در نیلِ به یقین و اسيييتفاده از آن در

دارد .بر اسيييياس منطق ارسيييطویی ،ح يدّ

تمييام موضيييوعهييا؛  )2تيأکیييد بر روش و

ارسطویی میتواند تعریف دقیق و صریحی

روشم ندی در فهم و یقین؛ برای م ثال :در

ارائه دهد که مفید یقین تصييوری 1اسييت و

نظریۀ کاربرد ،گفته می شود هر بازی زبانی

جيياگييذاری آن در برهييان ،موجييب یقین

به مدل منطقی متناسييب با خودش نیاز دارد

تصدیقی خواهد شد .به این ترتیب ،وضوح

(یييادگيياری)158 :1355 ،؛ ه م چ ن ین از

و صييراحت بهعنوان یک روش مشييخص و

هرگونه روشمندی و ارائۀ ضيييابطه برای

 .1تصوراتی که از همۀ ذاتیات متعلق به خود ترکیب
میشوند ،اینگونه تصورات حد تام حقیقیاند و
تولید تصور یقینی میکنند.
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فهم ،اجتنيياب میشيييود (الیکن:1354 ،

شود ،بهتر است .ارسطو معرفت یقینی را به

 ،)155یييا در ن ظری يههييای هر م نو ت ی کی،

قابل اثبات بودنِ آن گره زد و یقین را که

بهخصيييوص هرمنوتیک متأخر ،نهتنها برای

فرزند وضيوح و صيراحت اسيت ،در حدّ و

وضوح و صراحت ،هیچ کاراییای در افادۀ

برهان منطقی جسيييتجو کرد (کاپلسيييتون،

معنا در نظر گرفته نمیشييود ،بلکه اسيياسيياً

 ،1374ج .)324-322 :1بيياور بييه مزیييت

روش را کنترلکننييدۀ حقیقييت نييدانسيييتيه

داشيييتن یقین ،حتی پس از وقوع چرخش

(واعظی )243 :1353 ،و آن را مانعی در راه

زبان شناختی در نظریههای معا صر نیز دیده

دسيييتیابی به حقیقت تلقی میکنند .با این

می شود ،با این تفاوت که روش ر سیدن به

و صف ،شاید بتوان دلیل عدم شکلگیری

یقین ،به تأییدپذیری و روششييناسييیِ دقیق

رویکرد هرمنوتیکی در میان متکلمان سنتی

علمی منتقل شد که آن را میتوان همچنان

م سلمان را همین مو ضوع ،یعنی پایبندی به

حا صل تعریف ار سطوییِ یقین دان ست .در

اصل چهارم مدل زبانشناسی سنتی دانست؛

نظریۀ تصييویریِ معنا (دیدگاه ویتگنشييتاین

بهعبارت دیگر ،تأکید بر وضوح و صراحت

مت قدم) نیز ،قابل یت عبور از مسيييیر ز بان،

بهعنوان روش انحصيييياری فهم و همچنین

مالك ی ق ی نی بودن م عر فی میشييييود

تأکید بر یقین و دسييتیابی به آن از مسييیر

(هارتناك .)54 :1346 ،در نظر ویتگنشتاین

وضييوح و صييراحت ،منجر به نادیدهگرفته-

م تأخر ،یقین همچ نان مز یت اسييييت ،ا ما

شدنِ روشهای هرمنوتیکی و معنا شناختی

روشمندی رسیدن به آن ،مورد تردید قرار

ا ست .این مو ضوع به گفتۀ برخی متفکران،

میگیرد و مسيييیر های متکثر مت ناسييييب با

یکی از اشيييکال های اسييياسيييی علم کالم

بازی های ز بانی مختلف برای آن در نظر

اسالمی است (سبحانی.)1357 ،

گرفته میشود .هرمنوتیک متقدم ،با معرفی

 .5-8مزیت یقین

بازسيييازیِ ذهنِ مؤلف ،بهعنوان روش فهم،
در واقع هم بيه یقین اعتبيار داده و هم بيه

دومین مؤلفۀ ضمنیِ مدل زبان شناسی سنتی

روشم ندی آن تأک ید دارد .در مقا بل ،در

که بهعنوان اصل پنجم آن شناخته می شود،

هرمنوتیکهای متأخر و همچنین نظریههای

یقین را چون وضوح ،مزیت معرفی میکند

پسييياسييياخ تارگرایی ،با نفی فهم ن هایی و

و معتقد ا ست هر قدر یقینِ بی شتری حا صل

همچنین قصيييد نهایی برای مؤلف تاریخی،
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ی ق ین بييه ع نوان یييک اصييييل ح ق ی قی،

بدیه یات شيييود و خواه نشيييود (الهیجی،

موضيييوع یت خود را از دسييييت مید هد

 ،1524ج )41 :4؛ ولی کالم متأخر(یعنی از

(هيارلنيد )156-154 :1388 ،و فقط جنبيۀ

زالی به ب عد) را کالم مبتنی بر م قد مات

روان شناختی آن ،ارزشِ برر سی علمی پیدا

یقینی و بالتبع دارای ن تایج یقینی میدا ند.

میکند.

همین نکتييه ،یعنی تکیييه بر یقینی بودن

رویکرد متکلمان مسييلمان در رابطه با

مقدمات و اثباتهای قطعی ،سبب شده که

اصيييل پنجمِ مدل زبانشيييناسيييی سييينتی را

وی اسيييتفادۀ حداقلی از ادلۀ نقلی داشيييته

میتوان با توجه به بهرهگیری آنان از شييیوۀ

باشييد .او در سييراسيير کتاب شييوارقااللهام

منطق ارسطویی حدس زد .استفاده از منطق

فقط به سیزده روایت اشاره کرده (الهیجی،

ارسيييطویی به مع نای باور به روشم ندیِ

 ،1524ج  )337 :4که این موارد نیز تنها به

رسييیدن به یقین از مسييیر منطق ارسييطویی

منظور تأیید مطلبی یا اسييتشييهاد به آن بوده

است .این موضوع به صراحت در گفتههای

است .الهیجی نمونۀ منحصربهفردی در این

زالی (که میتوان او را پیشيييروِ بهرهگیری

زمینييه نیسييييت و رویکرد او در حقیقييت

از این روش در کالم اسالمی دانست) ذکر

رویکرد الب متکلمان ،پس از خواجهنصیر

شده ا ست .زالی وعدۀ د ستیابی به یقین

ا ست که به تأ سی از خواجه ،کالم ا سالمی

را تنها از مسیر قیاس ارسطویی و فنِّ تعریف

را منطبق بر شیوۀ ارسطویی تألیف کردهاند.

و تحلیل ارسطویی به مخاطب خود میدهد
و معتقد اسيييت حقایق دینی باید همچون
حقایق ریاضييی چنان آشييکار باشييند که در

 .3عوامل قرابت مدل زبان شنا سی کالم
عقلی اسالمی و مدل زبانشناسی سنتی

مقابل حملۀ شکاکان بتوانند ا ستوار بمانند

در ق سمت قبل مؤلفههای مدل زبان شنا سی

( زالی .)66 :1355 ،جایگاه خاصيييی که

سيينتی بیان شييد و شييواهدی مبنی بر قرابت

الهیجی به م قد مات یقینی مید هد ،کامالً

آنها با مدل زبان شناسی کالم اسالمی ارائه

م تأثر از همین رویکرد اسييييت؛ او در ب یان

گردید .بررسيييی علل وقوع این قرابت که

تفاوت کالم متقدم و متأخر ،کالم سيينتی و

اح صا و ا ستنباط آن مح صول کار مؤلف

متقدم اسالمی را مولَّف از مقدمات مشهوره

اسييت ،عالوه بر علتشييناسييی این پدیده،

در میان اهل شييرایع میداند ،خواه منتهی به

میتوا ند تأی یدی بر مد عای پژوهش نیز
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محسيييوب شيييود .به باور ن گار ند گان،

تعریفشييده و روش معین کالمی هسييتند.

عمدهترین علل این قرابت را میتوان وقوع

بهع بارت بهتر ،اگر علم کالم اسيييالمی را

نهضت ترجمه در آ از قرن دوم و همچنین

صيييرف بحث و گفتگو دربارۀ عقاید دین

سييادگی این مدل زبانشييناختی نسييبت به

بدانیم ،تاریخِ آ از آن مصيييادف اسيييت با

مدل های زبانی معاصييير دانسيييت؛ گرچه

تاریخ ظهور اسييالم؛ زیرا با مراجعه به قرآن

میتوان به شیوۀ ا ستقرایی ،علل دیگری را

و روایات ،روشيين میشييود مباحث کالمی

نیز به این موارد افزود که در طول این ع لل

از همان روزهای نخسييتین ظهور اسييالم در

قرار داشتند:

میان مسيييلمانان مطرح بوده اسيييت ،اما اگر

وقوع نهضيييت ترجمه و رونق گرفتن

مقصيييود از شيييکلگیری کالم اسيييالمی را

عقالنیت ارسطویی که از طریق کتب فلسفه

ظهور مذا هب مختلف با اصيييول و قواعد

و منطق یو نانی وارد ج هان اسيييالم شييييد.

تعریفشيييده بدانیم ،تاریخ پیدایش آن به

نهضييييت ترج مه گر چه در دوران بنیام یه

اوایل قرن دوم بازمیگردد .قرن دوم هجری

آ از شد ،اما تأثیر ا صلی خود را در دوران

را عصييير رونق علم کالم و عصييير ظهور

بنیعباس نشان داد؛ این نهضت به سه دورۀ

روشهای کالمی خصيييوصييياً در میان اهل

هارونالرشيييید ،مأمون و متوکل عباسيييی

سييي نت می نام ند؛ یعنی ه مان دورهای که

تقسييیم میشييود .در دورۀ نخسييت ،همت

نهضييييت ترجمييه اتفيياق افتيياد .چنييانکييه

اصيييلی مترجمان بر ترجمۀ آثاری از جمله

شييهرسييتانی گفته اسييت :رونق علم کالم از

کتابهای ا صول هند سه ،نو شتۀ اقلیدس و

زمان حکومت عباسييیان آ از شييده اسييت

مجسييطی نوشييتۀ بطلیموس و نیز کتابهای

( شهر ستانی ،1365 ،ج  .)32 :1البته رو شن

پزشييکی هندی بود؛ اما در دورۀ دوم ،یعنی

نیسييت آیا تقارنِ گسييترش فِرَق اسييالمی با

دوران مأمون که دوران اوج رواج مباحث

عصر نهضت ترجمه ،صرفاً سبب اثرپذیری

کالمی بود ،بیشييتر آثار ترجمهشييده از زبان

فرق کالمی ازمدل زبان شنا سی سنتی شده

یونانی ،آثار فلسييفی بودند (والیتی:1356 ،

یا نهضت ترجمه از اساس عامل تولد برخی

 .)51این دوره مصييييادف اسييييت با ز مان

از فرق جد ید کالمی شييييده اسييييت .نظر

شييکلگیری کالم اسييالمی ،به معنای ظهور

شهرستانی در این مورد آن است که ترجمۀ

مذاهب کالمی که دارای اصيييول و قواعد

کتب فلسيييفه از زبان یونانی به زبان عربی،
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صرفاً سبب تحول در روشِ بحث ،در علم

صورتی که متناسب با ساختار ذهن ب شری با شد،

کالم شده ا ست ( شهر ستانی ،1365 ،ج :1

باید از اسييلوب منطق ارسييطویی بهره برد .بهعالوه

 .)33بر اسييياس این دیدگاه ،ادعای برخی

مدل عقالنیت (ارسطویی) ،مبتنی بر پیشفرضهای

محققان مبنی بر آن که کالم معتزله یا کالم

هسييتیشييناختی و معرفتشييناختی خاصييی بود

شيیعه در اثر مؤانسيت با علوم یونانی شيکل

که آنها نیز به سهم خود ،سبب ورود باورهایی از

گرفته ،مردود اسيييت و فقط میتوان گفت

علوم یونانی به ساختار کالم اسالمی شدند؛ تعریف

روش متکل مانِ کالمِ عقلی ،اعم از معتز له،

یقین و نحوۀ حصييول آن یا عقالنیت و چگونگی

شيييیعه و اشييياعره پس از آشييينایی با مدل

طرح م با حث عقالنی را میتوان از این قب یل

زبانشيييناسيييی یونانی ،تلییر کرده اسيييت.

برشمرد.

نهضيييت ترجمه از چند جهت به صيييورت

شاید همین میزان از اثرگذاری بوده است که

همزمان بر روند شيييکلگیری کالم عقلی

ا ستاد مطهری را بر آن دا شت تا بیان کند که کالم

اسالمی اثرگذار بوده است:

اسالمی به تدریج در فلسفۀ اسالمی هضم شده ،نه

نهضيييت ترج مه بر نحوۀ چینش م طا لب،
بخشبندی و ترتیب موضييوعات اثرگذار بود؛ با

آن که فلسيي فۀ اسييالمی م تأثر از کالم باشيييد
(مطهری ،1383،ج .)233 :3

توجه به این که تا پیش از آن زمان تقریباً کالم

عا مل دیگر که بر ع لت قبلی ت قدم دارد؛

مدوّن و تنظیم شدهای وجود ندا شت ،مو ضوعات

سادگی و قرابتی است که مدل زبانشناسی سنتی با

و سيييرفصيييل های مورد ب حث با تو جه به

اذهان سييياده و مبتدی دارد .طبق مؤلفۀ دومِ مدل

پیشفرضهای مدل زبان شناسی سنتی تنظیم شد.

زبانشييناسييی سيينتی ،لفظ ،بالذات دارای معنایی

همچنین ،مباحث فلسييفی با این باور که ترجمه به

حقیقی است .تصور یک معنای مشخص و حقیقی

آموزش و درك کالم کمک میکند ،وارد علم

از کلمه برای د ستیابی سریع به مق صود گوینده،

کالم شييد و در ادامه کالم اسييالمی در قالب منطق

بسیار سادهتر از فرض معانی متکثر و چندالیه برای

ارسطویی صورتبندی شد .با این توجیه که منطق

واژه اسييت .همچنین اتمگراییِ تصييری شييده در

ارسييطویی بهعنوان تن ها مدل ممکن برای طرح

مؤلفۀ اول که لفظ را بدون توجه به بافت گستردهتر

موضوعات کالمی ،با اسلوب عقلی است؛ چرا که

جمالت مالحظه میکند و زبان را بهعنوان یک

سيياختار ذهن بشيير ،صييورتی منطقی (ارسييطویی)

سييط بدون بُعد بازتابدهندۀ حقیقت میداند،

دارد ،پس برای تدوین و آموزش مباحثِ عقلی ،به

بسیار آسانتر از تصور چند بُعدیبودن زبان است
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که میتواند در هر بُعد ،جلوهای از مقصود گوینده

شيييده ،هیچ جایگاهی در کالم سيينتی پیدا نکرد.

را منتقل کند؛ یا بر ا ساس مؤلفۀ سوم ،نگاه به زبان

عالوه بر آن ،روش و زبان فلسييفۀ یونان باسييتان نیز،

بهعنوان یک ابزارِ صييرف در انتقال پیام که خود

همراه با موضييوعات و اصييطالحات آن وارد علم

فاقد اثرگذاری بر معناسييت ،تصييویر ابتدائیتری از

کالم شيييد؛ مثال ًمنطق ارسييطویی بهعنوان روش

زبان اسييت .ورود مباحث فلسييفی در علم کالم یا

اصلی در تبیین و اثبات کالم عقلی جای گرفت.

اصييطالحاً فلسييفیشييدن کالم را میتوان یکی از

تألیف ک تب منطقی از سييوی متکلمان از

روشنترین نشانههای تطبیق مدل زبانشناسیِ کالم

دیگر نشانههای پایبندی به مدل زبان شناسی سنتی

ا سالمی با مدل زبان شنا سی سنتی دان ست .فل سفۀ

(باسييتان) اسييت؛ مثالً زالی کتابهای معیارالعلم،

یونان باستان ،مبنای طراحی مدل زبانشناسی سنتی

محکالنظر و میزانالعمل ،فخر رازی کتاب های

بود؛ یعنی مدل زبان شنا سی سنتی بر ا ساس مبانی

منطقالملخص ،شييرح عیونالحکمه ،اإلنارات فی

معرفتی و هستی شناسانۀ فلسفۀ یونان باستان شکل

شيييرح اإلشيييارات ،خوا جهنصيييیر ک تاب های

گرفته اسييت؛ بنابراین ورود این مباحث در مباحث

اساساإلقتباس ،التجرید فی المنطق ،مقوالت ع شر

کالمی ،هم از ل حاظ فرم و هم از ل حاظ محتوا

و ت عد یلالمع یار و عال مه حلی ک تاب های

سبب شد ،مدل زبانشناسی سنتی بر کالم اسالمی

جوهرالنضييي ید ،نهجالعر فان فی علمالمیزان،

سييیطره یابد .آن چه در جریان این رویکرد اتفاق

درّالمکنون فی شييرح القانون و نور المشييرق را در

افتاد ،نه فقط ورود و امتزاج مفاهیم و اصييطالحات

منطق به رشييتۀ تحریر درآوردند .تسييلط و گرایش

فلسييفی با علم کالم ،بلکه حضييور موضييوعات و

متکلمان به منطق ارسييطویی ،سييبب شييد تا آنان

مسائل فلسفه در کالم ،به جای مسائل و د د ههای

مباحث منطقی را بهعنوان مقدمه در ابتدای کتب

اصييلی علم کالم بود .در واقع ،طی این جر یان،

کالمی خود ب یاور ند .از آن جم له میتوان به

چرخشييی موضييوعی در علم کالم اتفاق افتاد و

کتابهای االقتصيياد فیاالعتقاد زالی ،المحصييل

آنچه در حقیقت مس يألۀ کالم اسييالمی بود ،مورد

فخر رازی ،ال یاقوت نوبختی ،تجر ید االعت قاد

فلت واقع شد و موضوعات و د د ههای عاریتی

خوا جهنصييیر ،شييوارق اإلل هام الهیجی ،شييرح

به آن ملحق گرد ید؛ برای م ثال ،ب حث از اث بات

المواقف جرجانی و شرح المقاصد تفتازانی اشاره

وجود خدا بدون توجه به قرآن ،از مسييائل اصييلی

کرد.

علم کالم قرار گرفت؛ از طرف دیگر ،موضوعاتی

نتیجهگیری

چون سيينتهای الهی که به کرّات در قرآن ذکر

با توجه به پنج اصييل مدل زبانشييناسييی سيينتی و
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بررسی این اصول در کالم اسالمی ،به نظر میرسد

مؤلفههای مدل زبان شناسی باستان ،از

مدل زبانشييناسييی متکلمان مسييلمان در مقایسييه با

جمله اتمگرایی لفظی ،سيييیسيييتم تکمعنا،

مدل های ز بانی مدرن ،قرابتی جدّی با مدل

جدایی اندیشه از زبان و مزیت بودنِ وضوح

زبانشييناسييی سيينتی دارد و با آن منطبق اسييت .البته

و صراحت ،نظام یکپارچۀ وجود شناختی

قرائن دیگری دالّ بر این موضييوع وجود دارد؛ از

و معرفتشناختی را سامان میدهد که یقینِ

جمله جریان نهضيييت ترجمه و تأثیرپذیری کالم

متناسب با خود را تولید کرده و اثباتگراییِ

اسييالمی از فلسيي فۀ یو نانی .تا جایی که برخی

به روش منطق ارسيييطویی را طلب میکند.

اندیشييمندان ،این جریان را به هضييمشييدن کالم

ا ی نکييه ا ین نظييام م عرفييتشيييينييا خ تی و

اسييالمی در فلسييفه تعبیرکردهاند .در جریان این

وجود شناختی و مدل زبان شنا سی مبتنی بر

اثرپذیری ،مدل زبانشييناسييی سيينتی که مدل زبانی

آن ،تا چه میزان با مدل زبانشييناسييی قرآن

فلسفۀ یونان باستان بوده نیز وارد کالم اسالمی شد

که کالم اسيييالمی ،منبعث از آن اسيييت،

و به مرور تأثیر خود را در اندیشييهها و آثار متکلمان

هماهنگی دارد ،موضيييوع پژوهش دیگری

اسالمی نشان داده است .شاهد دیگر در اثبات این

است.

اد عا اسييت فادۀ متکل مان اسييالمی از روش منطق
ار سطویی ا ست که کامالً منطبق با مؤلفههای مدل
زبان شنا سی سنتی ا ست و میتواند به خوبی همۀ
اقتضائات آن را تأمین کند.
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/ر ساله :این مقاله برگرفته از ر ساله دکتری نگارنده اول با عنوان «برر سی مدل زبان
شناسی کالم عقلی اسالمی» است.
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Mulla

Hadi

Sabzavari

was

an

influential

philosopher of the Qajar period. His philosophical method, which
contributed to his interpretative method, is his reconciliation of
transcendent wisdom and Illuminationist philosophy. With an
esoteric and methodic inner interpretation of the principles of
these two Islamic philosophical schools, Sabzavari formulates
the ultimate idea held by the founders of these schools
(Suhrawardi and Mulla Ṣadra) without any inconsistency or
contradiction, and indeed, in a fully harmonious way. Therefore,
one of the important features of his philosophical interpretations
is a methodical combination of the principles of transcendent
wisdom and Illuminationist philosophy. This research reviews
Sabzavari’s comprehensive (ontological and epistemological)
interpretations in terms of consistent illuminative and existential
principles of “water” as the first purifying agent, and similar
interpretations of other purifying agents (the sun and fire),
presenting concrete examples of the approach of reconciling and
integrating Islamic sciences with Sabzavari. Sabzavari’s
interpretations of “water” reconcile Illuminationist and
transcendent accounts, as they are concerned with the inner
dimension of jurisprudential rulings, and provides a
reconciliation of practical and theoretical philosophies.
Moreover, the capacity of (Islamic) philosophy or wisdom, in its
general sense, as a bridge between contemporary Islamic and
human sciences is implicitly considered.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره دوازدهم ،شماره  ،28بهار و تابستان  ،1531صفحه 125-137

تأویالت حِکمی حکیم سبزواری از مطهرات
)مطالعه موردی آب(
طاهره کمالی زاده

1

،
تاریخ دریافت:

چکیده :حکیم سييبزواری بهعنوان یکی از حکمای تأثیرگذار دورۀ قاجار اسييت .ویژگی روش

1533/7/24

حِکمی سبزواری که در روش تأویلی نیز تأثیرگذار بوده ،همراهی حکمت متعالیه و حکمت اشراق

تاریخ پذیرش:

است .وی در یک تلییر روشی در صدد است تا با تفسیر باطنی و تأویل روشمند آرا و مبانی این دو

1533/11/5

جریان حِکمی و فلسييفی ،حقیقت مورد نظر حکیمان متألِّه (سييهروردی و صييدرا) را بدون اندك

واژگان کلیدی:

ناسييازگاری و تعارض و در عین هماهنگی و هارمونی ارائه کند .لذا از ویژگیهای مهم تأویالت
حکمی سبزواری ،تلفیقی روشمند مبانی حکمت متعالیه و حکمت اشراق است .نتایج این پژوهش،

حکیم سبزواری،

بررسی تأویالت جامع (وجودشناختی و معرفتشناختی) بر اساس مبانی نوری و وجودی منسجم در

تأویالت حکمی،

مورد آب (بهعنوان نخسييتینِ مطهرات) و تأویالت مشييابه از سييایر مطهرات (آفتاب و آتش) و ارائۀ

حکمت عملی،

مصادیق عینی رویکرد جمع و تلفیق علوم اسالمی در نزد حکیم سبزواری است .تأویالت حکمی

حکمت نظری،

سبزواری از آب ،در عین اینکه جامع حکمتین اشراق و متعالیه است ،به باطن احکام شرعی و علم

آب ،آفتاب ،آتش .فقه نیز نظر دارد و به نحوی جمع بین حکمت عملی و نظری محسييوب میشييود .به این ترتیب و به
نحو ضمنی ،امکان قابلیت حکمت (حکمت اسالمی) در معنای عامّ به مثابۀ پل ارتباط علوم اسالمی
و انسانی معاصر نیز بررسی میشود.
DOI: 10.30470/phm.2022.535961.2043

Homepage: phm.znu.ac.ir
.8

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیt.kamalizadeh@ihcs.ac.ir ،

018

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

مقدمه

کرده و تأکید میکند که تا کنون فقها در

حکیم سيييبزواری بهعنوان میراثدار تاریخ

کتب و رسائل مختلف گاهی به عللالشرایع

حک مت اسيييالمی در دورۀ م تأخر (دورۀ

پرداختهاند ،ولی روش ما ارائۀ برهان عقلی

قاجار) و بهعنوان حکیم صدرایی و شارح

و تأویل عرفانی و سلوکی احکام و قوانین

حکمت متعالیه ،نوآوری و ابداعات روشی

شرعی است (سبزواری.)448 :1361،

خاصّی را در تاریخ فلسفه ارائه داد که نظام

هدف این پژوهش ،در مرحلۀ نخست،

فل سفی وی را بهعنوان رن سان سی در فل سفۀ

ارائه و بررسييی نمونهای از تأویالت جامع

اسالمی معرفی میکند .یکی از ویژگیهای

سبزواری از وجود و نور در معیت حکمت

مهم روش سبزواری ،معیّت حکمت اشراق

اشراق و حکمت متعالیه و همچنین نمونهای

و حکمت متعالیه و همچنین معیّت حکمت

از تأویالت حکمی مطهرات با تأک ید بر

نظری و حکمت عملی است .به این منظور،

آب (بهعنوان نخستینِ مطهرات) و دو مورد

سيييبزواری در یييک روش اجتهييادی ،دو

مشييابه (آفتاب و آتش) بهعنوان نیمنگاهی

جریييان عمييدۀ معقول و منقول و عرفييان

به باطن و حقیقت احکام شييرعی و صييبلۀ

اسالمی را که جریانهای موازی و به ظاهر

عقلی آن (کييه امروزه بييه ظيياهر تقلیييدی

ناسيييازگار بودند ،با هم جمع کرد و میان

صرف فروکا سته شده) ا ست؛ سپس در

آنها سازگاری و آ شتی برقرار ساخت .به

مرح لۀ دوم ،هدف تحقیق پیش رو ،ارا ئۀ

این ترتیب ،او حکمت عملی را نیز به نحو

م صادیق عینی رویکرد جمع و تلفیق علوم

خاصيييی احیا کرد؛ برای این منظور وی
ّ

ا سالمی در نزد حکمای م سلمان ا ست .در

کتاب ارزندۀ اسييرارالحکم را به دو بخش

نهایت این که ،حکمت (حکمت ا سالمی)

حک مت نظری و حک مت عملی تقسيييیم

در این مع نای عامّ و با ویژگی ث بات در

کرده و حک مت نظری و عملی را ت حت

عناصيير محوری مانند موضييوع ،مسييائل،

عنوان «حک مت علمی» قرار داده و ف قه و

روش و ایت ،همچنان قابلیّت آن را دارد

مناسيک شيرعی را بهعنوان حکمت عملی

که از اندیشيههای راسيتین در سيایر ملل و

مطرح کرده است .سبزواری در این بخش،

مذاهب اسييتقبال کند و به مثابه پل ارتباط

مبييانی و براهین عقلی و تييأویالت نيياب

فکری و علمی ما با جهان معاصر باشد.

حِکمی و عرفانی از احکام و منا سک ارائه

تأو یل بهعنوان یک روش درك و
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اسيييتنباط و تحلیل متون از موضيييوع های

را از دیدگاه ابن سینا و سهروردی بررسی

میانرشتهای محسوب می شود که در مرتبۀ

کردهاند .کمالیزاده و همکاران (،)1355

نخسيييت در حوزۀ مطالعات علوم قرآن و

تأویالت اشيييراقی سيييهروردی از آ یات

حدیث و سيييپس در ادبیات و فلسيييفه ،از

پ یرا مون ح ق یقييت ن فس و اصيييي لری و

دیرباز مطرح بوده و به نحوی خاص مورد

کمييالیزاده ( ،)1351ن ظریييۀ هرمنوتیييک

توجه حکمای شييیعی بهویژه سييهروردی و

سيييهروردی را مورد مدا قه قرار دادها ند.

مالصدرا و شارحان و پیروان این دو مکتب

پژوهش های دیگری نیز به مطالعۀ تطبیقی

قرار گرفته اسيييت .در این زمینه ،ملکی و

نظریۀ تأویل با هرمنوتیک پرداختهاند که

سروری ( ،)1358روششناسی انتقادی فهم

مجييال پرداختن بييه همييۀ آنهييا نیسييييت.

ظاهرگرایانه از دین را در فلسييفۀ مالصييدرا

خادمزاده« ،استعارۀ وجود به مثابه امر سیال»

بررسيييی کرده و میردا مادی و ب یده ندی

( )1356و «اسيييت عارۀ وجود به م ثا به نور»

( ،)1358اندیشيييۀ تأویلی خواجهنصيييیر و

( )1354در فلسييفۀ مالصييدرا را بر اسيياس

مالصييييدرا را مورد مدا قه قرار دادها ند و

نظریۀ ا ستعارۀ لیکاف برر سی کرده ا ست؛

کيياونييدی و رسيييتمخييانی ( )1353نظریييۀ

در همین راسيييتا ،سيييپهری ( ،)1382نقش

تفسيييیری و تأویلی مالصيييدرا را بررسيييی

اسيييتعاره در اصيييالت وجود را با رویکرد

کردهانييد .خييادمی( )1358در پژوهشيييی

معنا شناختی مورد پژوهش قرار داده ا ست؛

پ یرا مون گرا یشهييای عرفييا نی ح ک یم

هييمييچيينييیيين ،اعييوانييی (« ،)1382مييبييادی

سيييبزواری در کیف یت ای جاد کثرات ،به

هسيييتیشيييناختی و معرفتشيييناختی نگاه

برخی تأویالت عرفانی ا شاره کرده ا ست.

نمادین به جهان» را در حکمت اسييالمی به

هنری و همکيياران ( )1357در تحقیقی بييا

نحو عام بررسی کرده است.

عنوان سيييياز گاری رمزپردازی با حک مت
متعالیۀ صييدرایی به نظریۀ تأویلی مالصييدرا

 .0معنای لغوی و اصطالحی تأویل

پرداخته است .اسکندری وفایی و همکاران

تأویل از ریشۀ «أول» به معنای ارجاع سخن

( ،)1354تأویالت سيييهروردی از حقیقت

به معنای حقیقی و اوّلیه اسييت و لذا معنای

حبّ در قرآن ،انواری و اسماعیلی اردکانی

للوی متضمّن به اصل و مبدأ آ ازین است

( ،)1354ارتباط تعبیر خواب و تأویل آیات

(سیوطی ،1521 ،ج .)52 :2
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به دلیل دشييواری فهم آیات قرآن و

و به صدق یافتههایش متیقن شود .نوآوری

درك معانی باطن آن ،علم تأویل از ابتدای

و امتیاز وی ن سبت به ا ساتید سلف ،عالوه

نزول کالم الهی به نحو ضييمنی در جهان

بر تأویل آیات ،تدوین و تألیف شيييرح و

اسييالم مطرح شييد .طبق نظر قائلین به این

تأویل ادعیه و احکام فقهی ا ست؛ شرح و

نظر یه ،علم تأو یل بهعنوان درك م عانی

تييأویييل دعييای جوشييين ک ب یر (شيييرح ا

باطنی قرآن متعلّق به راسخان در علم است

سما الح سنی) ،شرح دعای صباح ،شرح

که عبارتند از حکمای متأله که در رأس

مثنوی معنوی و بهویژه ،شرح نبراسالهدی

آنان ،ائمۀ اطهار (ع) بهعنوان وارثان علوم

و اسييرارالحکم (بخش حکمت عملی) در

الهی پیامبر اسالم و بهعنوان «قیِّم بالکتاب»،

این زمره ا ست که در هر یک از این آثار

آگاه به ظاهر و باطن آیات قرآن هستند؛ از

شرح و تأویل حِکمی و عرفانی ارائه کرده

اینرو ،برخی پیدایش علم تأویل را به امام

است.

صادق (ع) ن سبت دادهاند (پل نوئیا:1573،

سبزواری در مقدمۀ شرح دعای صباح

 ،343به نقل از پییر لوری .)43 :1383 ،در

با دیدگاه تفسيیری و تأویلی خود تصيری

حالیکه این علم متعلّق به همۀ ائمۀ شييیعه

میکند:

بوده و ح ضرت علی (ع) ،نخ ستین ک سی

«أردت أن أشرحه شرحاً یذلل صعابه و یکشف نقابه
و یوضح أغالق لفظه و معناه و یبین اعماق قشره و
مغزاه و ما تقاعدت فی منازل تفسیری ظاهره و تنزیله
بل استشرفت الی ذروة مقام باطنه و تأویله»
(سبزواری.)9 :8905 ،

اسيييت که به تأویل آیات قرآنی پرداخته
است.
 .8تأویل از منظر حکیم سبزواری
هرچند سييبزواری در زمرۀ مفسييران قرآن
کریم محسييوب نمیشييود و اثر مسييتقل
تفسیری ندارد ،امّا همچون حکمای َسلَف،
بهویژه سييهروردی و مالصييدرا ،بیشييترین
ا ستناد را به آیات و روایات دارد و آنچه
به شهود و ا ستدالل یافته ا ست به قرآن و
سنّت ارائه میدهد تا به تحکیم روابط آنها

سبزواری در صدد ا ست تا شرحی
ارائه دهد که هم دشواریهای ظاهری متن
را رفع کند و نقاب از چهرۀ ظاهر بگ شاید
و هم م شکالت لفظی و معنایی را تو ضی
دهد و اعماق قشيير و ملز متن را آشييکار
سيازد .شيرحی که به تفسيیر ظاهر و تنزیل
اکتفا نمیکند ،بلکه به مقام شييامخ باطن و
تأویل نیز تشيييرف مییابد .بنابراین به نظر

تأویالت حکمی حکیم سبزواری از مطهرات(مطالعه موردی آب)/طاهره کمالی زاده
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سييبزواری ،شييرح دقیق و همهجانبه ،یک

خواننده و مخاطب آشکار می سازد ،تأویل

شيييرح ناظر بر ظاهر و باطن اسيييت .لذا

نیز حجاب باطنی را از متن کنار زده و عمق

برخالف نظر برخی که تأویل را به معنای

و ملز آن را بر مخاطب آ شکار می سازد و

خالف ظاهر میدانند (ابنتیمیه ،بیتا-12 :

بييا طن و م ح توای درو نی را در ا خ تیييار

 ،)13ظيياهر و بيياطن متن را در تلييایر بييا

م خا طب قرار مید هد .در هر حال ،طبق

یکدیگر قرار نمیدهد .طبق نظر او ،ظاهر

مراتب تشکیکی وجود ،هر حقیقت موجود

متن همچون کالبدی اسيييت که تفسيييیر،

دارای مراتب ت شکیکی ظاهر و باطن ا ست

حکایت از آن دارد و لذا تفسیر را که ناظر

و هر یک از دو مقام ظاهر و باطن نیز به تبع

بر ظاهر متن اسيييت ،بدون تأویل همچون

در ارائۀ معنا و محتوای متن دارای مراتب

شيييب بدون روح میداند .به تعبیر دیگر،

شدّت و ضعف هستند .از اینرو ،تفسیر در

ه مانگو نه که ظاهر و باطن و کال بد و

دسييتیابی به هدف متن و میزان دسييتیابی به

روح ،یييک حقیقييت واحييد را تشيييکیييل

ظاهر حقیقت ،روشيييی ذوابعاد اسيييت و

میدهند ،تف سیر و تأویل نیز حکایت از دو

تفاسييیر مختلف ،هر یک جهتی و جنبهای

جنبۀ یک حقیقت دارند .به اعتقاد او ،تفقُه

از متن را بر خواننده میگشایند و چهبسا از

در دین ،منوط به علم تأویل ا ست و به این

سایر جنبهها فلت کنند؛ از اینروست که

طریق ،علم به ظاهر و باطن دین و معنا و

از متن واحد ،شروح و تفا سیر متعدد ارائه

صورت از م شکات انوار علم الهی حا صل

می شود؛ اما تفاسیر و شروح متعدد هرچند

میشود (سبزواری.)5-3 :1372 ،

در ج هات و اب عاد مختلف ارا ئه شيييو ند،

چنييانکييه از تييأو یالت سيييي بزواری

همچنان شرح و تفسیرند و حکایت از ظاهر

برمیآید ،او بر اسييياس نظریۀ تشيييکیک

متن دار ند .در حالی که تأو یل ،حاکی از

مراتب وجود ،هر متن با حفظ وحدت و

باطن متن اسييت و در صييدد دسييتیابی به

هو یت وا حد آن ،دارای مرا تب ظاهر و

حقیقت مکنون در بطن آن اسيييت که با

باطن و تأویل و تنزیل است؛ چنانکه شرح

توج ّه به الیه الیه بودن باطن ،تأویل نیز

و تفسيييیر ،به ظاهر آن دسيييت مییابد و

دارای درجات و مراتب تشکیکی است .در

دشيييواریها و مشيييکالت ظاهری متن را

هر حييال ،تييأویييل بييهعنوان یييک فراینييد

برطرف کرده و مع نای ظاهری آن را بر

قاعدهمند در میان علما و حکمای مسيلمان
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به دو نحو «تأویل عقلی» و «تأویل کشفی و

محور نظام فلسيييفۀ وی را تشيييکیل داده،

باطنی» مطرح بوده است که اوّلی با تفکر و

مبنای تأویالت وی نیز قرار گرفته است.

تييأمّييل و دومی از طریق درك مسيييتقیم

از مصادیق معیّت حکمت صدرایی و

شييهودی حاصييل میشييود (لوری:1383 ،

اشييراقی در فلسييفۀ سييبزواری ،ارائۀ نظریۀ

 .)43به نظر میرسيييد سيييبزواری نیز در

وجود شنا سی سهگانه ا ست .او در برر سی

تأویالت حِکمی و عرفانی به تبع حکمای

اصييل و حقیقت امور ،اصييل اشييیا را بر

سلف به این دو طریق توجّه دارد.

حسيييب تحلیل عقلی به سيييه امر تحلیل

ویژگی روش حِکمی سييبزواری که
در روش تأویلی نیز تأثیرگذار بوده ا ست،
در واقع تلفیق حکمت متعال یه و حکمت
اشراق است .وی در آرا فلسفی به آرا و
مبانی شیخ ا شراق و صدرالدّین شیرازی
نظر دارد .حکیم سبزواری در صدد است تا
با تفسييیر باطنی و تأویل روشييمند آرا و
م بانی این دو جر یان حِکمی و فلسيييفی،
ح ق یقييت مورد ن ظر ح ک یمييان متييألِّييه
(سيييهروردی و صيييدرا) را بدون اندك-
نا سازگاری و تعارض و در عین هماهنگی
و هارمونی ارائه کند .روش تاویلی حکیم
سييبزواری تا حدودی با تأویالت اشييراقی

ابن ابی جمهور در مجلی مرآت ا لمنجی
قابل مقایسه است(ابن ابیجمهور.) 2313،

میکند:
«بدان که شئ به حسب عقل سه قسم است :وجود،
ل و ظلمت
ماهیّت و عدم و بهعبارت دیگر ،نور و ظ ّ
و به فارسی ،آن سه قسم :بود و نمود و نابود است
(سبزواری.)90 :8918 ،

در این تحلیل اشيييراقی سيييبزواری،
وجود و عدم با عنوان «نور و ظل مت» و
ماهیّت نیز در کنار نور و ظلمت با عنوان
«ظلّ و سایه» تعبیر می شود که در نزد شیخ
ا شراق نیز سابقه ندارد و ا صطالح جدیدی
به نظر میرسيييد ودر عین حال ،به تعبیر
نورانی وجود نزدیک بوده و همسيينخ آن
اسييييت؛ بهع بارت دیگر ،اگر وجود ،نور
اسييت ،طبق نظریۀ اصييالت وجود ،ماهیّت
چیزی بیش از ظلّ و سييایه نخواهد بود و
تعبیری رسييياتر از آن برای ب یان حقی قت

 .3مبانی حِکمی تأویالت سبزواری

ماهیّت به نظر نمیرسيييد .هرچند تفسيييیر

با توجّه به روش حِکمی سييبزواری ،مبانی

وجود به نور و عدم به ظلمت در فلسيييفۀ

نوری و وجودی منسيييجم ،همانگونه که

صدرایی نیز سابقه دارد  ،اما تقسیم سهگانۀ
فوق و برخی معانی و کاربردهای وجود و
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نور در نزد سبزواری ،تمایز این دو نظریه را

اسييييت و آ نگ هی مطه ّری تش افزون بر

بیشتر روشن میکند.

مطهّرات دیگر ،آن است که صورت حیات

در تحلیل و تأویالت سييبزواری ،دو

ا ست و ساری و جاری در طبیعت ا ست و

دسته از مبانی فلسفی و حِکمی قابل بررسی

موجودات دیگر نیز از وجود او حیييات

اسيييت :نخسيييت م بانی وجودی و یا به

میگیرند» (سبزواری.)535 :1361 ،

دیگرسيييخن ،مبييانی اصييييالييت وجودی

سيييبزواری در تييأویييل آب ،سيييیر

صييدرایی و سييپس مبانی نوری اشييراقی

تشکیکی و ذومراتب را طی کرده است؛ او

سهروردی .سبزواری الباً واژههای کلیدی

در مرحلۀ نخست و در رأس آن ،آب را به

اشيييراقی و عر فانی را در تأو یل به کار

وجود مطلق تييأویييل میکنييد .آب از آن

میبرد .سمبولی سم نور و ظلمت ،تأکید بر

جهت که مایۀ حیات و سييياری در جمیع

سلسلهمراتب تشکیکی انوار و بهویژه اعتقاد

موجودات اسيييت ،همچون وجود (وجود

به ربالنّوع و مدبّر متافیزیکی برای ه مۀ

منب سط) ا ست .وی در تأویل آب به وجود

موجودات مادّی و اجسييام ،از ویژگیهای

مطلق ،اقسييييام فقهی آب را بييا مراتييب

تأویالت او محسوب میشود.

تشييکیکی وجود تأویل میکند و درصيدد

 .4تأویالت سبزواری از آب
 .0-4تأویل آب به «وجود»

با عنایت به اینکه موضوع و محور فلسفه،
«وجود» اسييت و بحث از وجود ،آ ازگر
حکمت نظری اسيييت ،سيييبزواری با نگاه
حِکمی ،آب را به وجود مطلق سيياری در
جمیع موجودات (ماهیات) تأویل میکند
که ماهیات امکانی به او وجود مییابند و
از حضیرۀ عدم به دایرۀ هستی و حیات گام
مینهند:
«حکمييت این کييه آب مطلق مطهّر

اسيت مبانی حِکمی احکام شيرعی را ارائه
دهد؛ بنابراین اگر آب ،وجود مطلق ا ست،
اقسييام آن نیز مراتب تشييکیکی وجود از
وجودات مضاف و مقیّدند.
«حکمت این که آب مطلق ،مطهّر است وانگهى
مطهّریتش ،زیاده است بر مطهّرات دیگر ،آن است
که آب ،صورت حیات سارى در کلّ و رقیقۀ آن است
که هر معنى را صورتى و هر حقیقتى را رقیقتى است،
و حیات سارى ،وجود مطلق است که "وجود
منبسط" و "فیض مقدّس" و نیز "ماء سایل" در
اودیهاش گویند ،و آن حیات سارى ،مطهّر است
مردگان موادّ را ،از لوث نقایص و خسایس و ماهیات
را ،از سلوب و نادارى .و حیثیت وجود که حیثیت "ابا"
و "امتناع" از عدم است ،کاشف از حیثیت وجوب
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است و "وجهاللّه" است .پس ،پاککننده است ،لوث
"امکان" را و طارد "عدم" است و "آب حیاتى" که
گویند در ظلمات است ،حقیقتش "وجود مطلق"
است که در ظلمات ماهیات است .اسقاط اضافات
بکن ،تا به آب حیات حقیقى برسى یا در ظلمت ،از
فرط ظهور است[ ،که در ادعیه وارد شده است" ]:یا
مَن خفى مِن فرطِ ظهورِهِ و استتر لِشعاعِ نورِهِ"»
(سبزواری.)090 :8918 ،

آب بهعنوان « صورت حیات ساری»
در موجودات است که موجودات از وجود
او حیات میگیرند؛ طبق نظر سيييبزواری،
حیات سيياریۀ مسيياوق با وجود اسييت نه
ح یات به مع نای م بدأ ادراك و ف عل که
اخصّ ا ست ( سبزواری .)134 :1361 ،آب
بهعنوان صورت حیات ساری در موجودات
و همچنین متن آیۀ شریفۀ مورد استناد عرفا
که در ادامه نقل خواهد شد ،در یک نگاه
ابتدایی و سييطحی ناظر به موجودات زنده
است و شامل موجودات یرزنده نمی شود
و موجودات یرزنده از آب نیسييتند و بر
این اسييياس آب با وجود که شيييامل همۀ
موجودات زنده و یرزنده اسيييت ،قابل
انطباق نی ست .اما باید توجه دا شت که در
اینجا بحث از تأویالت عرفانی و حِکمی
آب اسييت و به تأکید سييیدحیدر آملی در
جامعاالسيييرار( ،در نزد محققین از عرفا)
همۀ موجودات ،واجد سه ویژگی «حیات،
نطق و معرفت» هسييتند (آملی ،1386 ،بند

.)1373
حیات در نزد سييبزواری ،خود واجد
معانی سهگانه است :معنای نخ ست ،وجود
ا ست که در کل ا شیا سریان دارد .دوم،
حیات به معنای ادراك فعّال است ،چنانکه
تعریف مشيييهور حیّ (الدرّاك و الفع ّال)
اسيييت .سيييوم ،حیات به معنای حکمت و
معرفت اسييت ،بنابراین عالم به معنای حیّ
است به این صفت بلکه حیّ است به معانی
سهگانۀ حیّ (سبزواری.)115 :1361 ،
سييبزواری در سييایر آثار نیز در تبیین
صيييفييت حیييات ،تحلیييلهييای معرفتی و
وجودی ارائه داده ا ست .وی در شرح بند
 71دعای جوشييين کبیر ،دو معنای عام و
خيياصّ از حیييات بیييان میکنييد؛ طبق نظر
سييبزواری ،در معنای عامّ از حیات ،وجود
قصييد میشييود و لذا یکی از اسييما وجود
مطلق و منب سط حیات ساری در هر شی
است .به این اعتبار هر موجودی حیّ است
و جمادات نیز به این اعتبار حیّ هسييتند و
تسيييبی آنها نیز به این اعتبار اسيييت .امّا
حیات در معنای خاصّ ،بهویژه در نزد اهل
نظر ،بهمعنای آن چیزی ا ست که اقت ضای
درك و فعل دارد .حداقل درك در این
اعتبار ،شعور (ادراك) لمسی و حداقل فعل
نیز حرکت ارادی است و حدّ اعالی آندو،
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در واجب تعالی تحقق مییابد که باالترین

و وجود آنهاسييت ،اما عین ماهیات آنها

مرتبۀ ادراك ،علم حضيوری واجب تعالی

نی ست؛ اما حیّ حقّ حقیقی تعالی شأنه ،از

به ذات خود ا ست که م ستلزم علم به کل

آن جهت که وجودش عین ماهیّتش ا ست

موجودات ا ست ،به وجهی که انک شاف ما

و ماهیّتی یر از وجود خاصّ خود ندارد،

عدای ذات بر ذاتش ،انکشيياف حضييوری

پس چنانکه حیات او عین وجود اوسييت،

اجمالی در عین ک شف تف صیلی را به دنبال

عین ذات او نیز هسييت .و همۀ حیاتات و

دارد .پس به این اعت بار ،حیوان و مافوق

بلکه وجودات همچون وجودات در سلسلۀ

آن ،حیّ هستند و جمادات حیّ نیستند زیرا

طولی مرتبط به حیّ حقیقیاند ( سبزواری،

ی
دراك فعّال نیسييتند .و خداوند متعال ح ّ

.)653-637 :1358

اسييت به هر دو معنا (به اعتبار اول و دوم)

در معانی تلفیقی سبزواری از وجود و

زیرا واجد اعال مراتب وجود و اعال مراتب

نور ،علم و ح یات به مع نای عام ،محور

علم و قدرت اسيييت (سيييبزواری:1372 ،

تأویالت وی به شمار میرود .بنابراین طبق

.)263

نظر او ،موجودی که فاقد علم و قدرت و

سبزواری در تحلیلی دیگر ،حیات در

حیات باشد ،قابل تصوّر نیست.

معنای حق و حقیقی را فقط از آنِ حضرت

سييبزواری ،با اسييتناد به آیات قرآن،

حق میداند .طبق اسيييتدالل وی حیّ ،یا

تأویل «آب» به «وجود منبسيييط»را مدل َّل

حقیقی اسييت که آن نفسِ حیات اسييت و

میکن يد؛ در قرآن از «وجود منبسيييط» و

مصداق آن ،اوّل تعالی و مفارقات از عقول

«فیض مقدس» به «رحمت واسعه» و از آب

و نفوس ه ستند که حیات ذاتی آنها ست؛

نیز به «رح مت» تعبیر شييييده« :وَ رَحْمَتِی

و یا حیّ یرحقیقی که عبارت اسيييت از

وَ ِسعَتْ کلَّ َشیْ ٍ» و همچنین« :أَحاطَ بِکلِّ

شیئی که او را حیات ا ست و م صداق آن،

َشيييیْ ٍ رَحمۀٍ و عِلْماً» و تعبیر فرموده به

اَبدانی ا ست که نفوس به آنها تعلّق دارد،

السييما ِ ما ً فَسييالَتْ أَوْدِیۀٌ
«ما »« :أَنْزَلَ مِنَ َّ

زیرا اجسييام بهذات حیّ نیسييتند و از این

بِقَدَرِها» و همچنین« :وَ جَعَلْنا مِنَ الْما ِ کلَّ

جهت ا ست که عالم اج سام ،عالم موت و

َشيييیْ ٍ حَیٍّ»  ،نیز « ما » را تعبیر کرده به

ظل مت نام یده میشيييود .ح یات عقول و

رحمت ،مثل« :هُوَ الَّذِی یرْ سِ لُ الرِّیاحَ بُ شْ راً

نفوس ،هرچند ذاتی ا ست ،یعنی عین ذات

بَینَ یدَی رَحْمَتِهِ» (سييبزواری535 :1361 ،
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 .)534 -با توجّه به حدّ و سط «رحمت» در

(صدرا ،1581 ،ج.)238 :4

اسييتدالل سييبزواری از آیات قرآن ،منظور

در متون عرفييانی نیز تمثیييل آب،

از«ما » که حیاتبخش موجودات اسييت،

فراوان بييهکييار رفتييه اسييييت .در مکتييب

همان «وجود منبسط» است.

ابنعربی ،ا ستعارۀ آب و ا شکال گوناگون

تييأویييل آب بييه وجود منبسيييط را

آن کاربرد زیادی دارد« .آب» تعبیر رمزی

خادمزاده به اسيييتعاره «وجود به مثابه امر

عرفا از وجود اسيييت و طبق این دیدگاه،

سیال »تحلیل میکند؛ به نظر او ،دو ویژگی

آب رمزی از وجود اسييت که در صييور

جسم سیال ،نخست اتصال و پیوستگی آن

م شکک تمثیلی همچون قطره ،دریا ،موج،

است ،چنانکه آب یک کوزه باشد یا یک

رود ،بخييار ،نم ،ابر و  ...در تم ثیييلهييای

دریا ،مت صل و پیو سته به نظر میآید .دوم

عرفانی کاربرد دارد.

اینکه آب به شکل ظرف خود درمیآید،

خوارزمی ،در شرح فصوصالحکم و

این دو ویژگی در مفهومسييييازی نظری يۀ

در فصّ حکم غيب ية فی کلمة ايوب ية،

وجود نقش دارد (خادم زاده.)233 :1356 ،
مالصييدرا در تبیین عدم ناسييازگاری بین
وجود شيييرور با نظریۀ وحدت وجود از
همین ویژگی اخیر سيييود جسيييته اسيييت:
«وجود با وحدت حقیقی ذاتی در هر شي
بر حسييب آن ظاهر میشييود ،همانند آب
واحد در مواضيييع مختلف بهگونهای که
گاهی گوارا و شیرین و گاهی تلخ و شور
ظاهر میگردد» (مالصييييدرا ،1581 ،ج:2
 .)343مالصيييدرا به کرّات در توصيييیف
«وجود» واژۀ آب را بهکار برده اسيت .وی
در شرح نظریۀ فل سفی طالس و در تف سیر
آیۀ شریفۀ «و کان عرشه علی الما »،آب را
همان «وجود منبسييط» تفسييیر کرده اسييت

«ما » در آیۀ شييریفۀ «وَ کانَ عَر ُْشييهُ عَلَى
الْما ِ» را به «ما حیات» تعبیر میکند که
باطن ایوب (ع) را از شيکّ و ریب و مسّ
شیطان طاهر ساخت .وی تو ضی میدهد
که «این آب از جنس آبی بود که جبرئیل
السيييالم -را بدان
صيييدر خوا جه – عل یه ّ
بشست» (خوارزمی .)614 :1368 ،ابنعربی
در همین فصّ میگوید« :اعلم أنه سرّ الحیاة
سيييری فی الما فهو أصيييل العناصييير و
األرکان ،و لذلک جعلاللّه "منالما کل
ش حی" و ما ثم ش إال و هو حیّ ،فإنه ما
من ش ي إال و هو یسييب بحمد اللّه و لکن
النفقه ت سبیحه إال بک شف الهی و ال ی سب
إال حی» .بنابراین ،همۀ موجودات تسيييبی
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حضيييرت حق میگوی ند و تسيييبی ف عل

ماهیات ظلماتند و وجود به سيييبب همین

موجود زنده و حیّ اسيييت ،پس طبق این

جييهييت خييیييریّييت ،حييقييیييقييی نييوری

معنا از حیات ،همۀ موجودات به این دلیل

اسيييت(سيييبزواری.)43 :1383،اصيييطالح

و به این معنا حیّ ه ستند و این معنای مورد

«سييریان وجود» نیز بهمعنای جاری شييدن

نظر عر فا ،اعم از مع نای مت عارف ح یات،

یک حقیقت سیال است.

بهویژه از نظرگاه علم تجربی است .بنابراین

ب نابراین ،منظور حکیم سيييبزواری و

هر ش حیّ است و اصل هر ش حیّ ،ما

عرفا و حکمای متقدّم از تأویالت حِکمی

اسييت .طبق نظر خوارزمی در شييرح ،مراد

و عييرفييانييی «آب» ،مييتييوجّييه حييقييیييقييت

از« ما » که اصييل هر شيي اسييت ،نَفَس

مابعدالطبیعی آن اسييت و نه آب عنصييری.

رحمانی اسيييت که هیوالی کلّی و جوهر

هرچند آب عنصری نیز صورت جسمی و

صييوَر جمیع اشييیا از او
اصييلی اسييت و ُ

مادّی یک حقیقت عقالنی اسيييت و طبق

حا صل می شود و نه ما متعارف« .و البحر

نظریۀ ارباب انواع در حکمت اشيييراق و

المسجور»  ،نیز مثالی از موجودات است و

حکمت متعالیه ،همۀ حقایق ممکن و مادّی

صوَر
منظور از آن بحری است که موج او ُ

دارای صورت کلّی عقلی ا ست که از آن

جمیع اجسيييام اسيييت .از این منظر ،آب

به انوار قاهرۀ متکافئه و ارباب اصنام و انواع

عنصييری نیز مظهر هیولی اسييت که نَفَس

یا همان «ربالنوع» یاد میشود (سهروردی،

رحمانی اسييت؛ از این جهت هیوالی کلّی

 :1388حکمةاالشيييراق ،بند  143تا ،144

را نیز به طریق مجاز « ما » خوانده و بحر

شهرزوری )355 - 353 :1383 ،و بر اساس

مسجور نامیدهاند (خوارزمی.)618 :1368 ،

قاعدۀ امکان اشييرف اثبات میشييود و در

سيييبزواری در النبراس نیز آب را به

حکمت متعالیه به سييه طریق ،بر آن برهان

«وجود مطلق سياری» در همۀ موجودات و

اقامه میگردد .در هر حال ،آب عنصييری

ماه یات تأو یل کرده اسييييت .آب مطلق

نیز صورت زیرین آن حقیقت اعلی است و

صورت طهارت معنوی ا ست و لوث عدم

حکیم سيييبزواری در تأویالت عرفانی از

را از ممکنات به وجودی که طارد عدم از

آب بييه اصييييل عييالی عقالنی و ملکوتی

ماهیات و مخرج آنها از استوای بین وجود

صورت عن صری آب نظر دارد و تأویالت

و عدم اسييييت ،میزدا ید .در این تعبیر،

وی و سایر عرفا و حکما ناظر به این سط
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از وجود آب اسييت و لذا قابل مقایسييه با

عقول مجرّدۀ کلّیهاند و همچنین نفوس حیِّ

تفا سیر علمی (تجربی) از عن صر مادّی آب

با لذات ند و بدن های آن ها بالعرض حیّ

نیست.

ه ستند ،حتی در نزد حکما ،آ سمانها حیّ

 .8-4تأویل آب به «علم»

هستند و محققاً حیات آنها از آب صوری
نیست (سبزواری.)44 - 43 :1383،

طبق این تأویل ،آب مطلق صورت معنایی

سبزواری بهکرّات و به انحا مختلف

اسيييت که عبارت اسيييت از علم به خدا،

تشييابه آب و علم را مطرح میکند (همان:

مالئکه ،کتب و ر سل او و علم به آخرت.

 ،)47چنانکه سيييهروردی نیز در حکمت

علم نیز سيياری در قلوب اهل علم اسييت،

اشراق ،حیّ را به درّاك فعّال تعریف کرده

چ نان که امیرمؤم نان (ع) فرموده اسييييت:

و حیات را به آگاهی و ادراك متوقف و

«النَ ّاسُ مَوتى وأَ هلُ العِلمِ أَحْی َا ُ» .بنابراین

منوط کرده است و بین حیات و علم چنان

علم مطهّر قلوب از ناپاکی ،ج ها لت ها و

ارتباطی برقرار سيياخته که موجود یرعالم

خطاهاست (اعم از معارف متعلّق به عمل و

و يييیيييرميييدرِك ،حيييیّ نيييیسيييييت

معارف یرمتعلّق به آن)؛ چنانکه خداوند

(سهروردی :1388،بند .)121

الس يما ِ ما ً
متعال فرموده اسييت« :أَنْزَلَ مِنَ َّ

فیض کاشييانی ،از دیگر شييارحان و

فَ سالَتْ أَوْدِيةٌ بِقَدَرِها»  .به تعبیر سبزواری،

شاگردان صدرا نیز حیات را مساوق با فعل

از این مناسبت تامّ بین آب مطلق و حقیقت

و ادراك میداند« :الحیات ی ساوق الفعل و

وجود مطلق و علم (کييه نوعی از وجود

اإلدراك» .وی حیات را بر دو قسم ذاتی و

ا ست) ،وجودِ نوریِ فعلی و آب مطلق ،هر

عرضی تقسیم کرده و تأکید میکند که هر

دو رحمت واسيعۀ خداوند نامیده شييدهاند:

موجودی به قدر ظرف وجودی خود ،حیّ

چنانکه فرمود« :وَ جَعَلْنا مِنَ الْما ِ کُلَّ شَیْ ٍ

مدرك و فعّال اسييت؛ حتی در مادّیات و

حَیٍّ» .

جمادات که مشهور آنها را میّت میدانند،

سيييبزواری تأکید میکند در نزد اهل

حیات در کمون اسيييت و ظهور ندارد .با

تحقیق ،حیات همۀ موجودات و هر موجود

آنکه منلمران در عالم طبیعت از این معنا

زنده از آب ،صوری نیست بلکه از رحمت

فلت دارند ،ولی هوشيييمندانِ صيييومعۀ

واسيييعه اسيييت .از جمله موجودات حیّ،

ملکوتی بر این امر واقفند (فیض کاش يانی،
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24 -25 :1374؛ آشيييتیانی ،1374 ،مقدمه:

اسيييتوار اسييييت» (آملی :1386 ،ب ند های

.)43

.)1375 -1373
در سنّت عرفانی نیز ،تأویل ما به علم

آملی در تأو یل آب به علم ،ان هار

سييابقه دارد .چنانکه سييیدحیدر آملی در

جاری را به حواسّ ظاهر و باطن ،و ما را

شييرح حدیث «کُنْتُ نَبِیّاً وَ آدَمُ بَیْنَ الْما ِ وَ

علوم حا صل بهواسطۀ حواس تعبیر میکند

الطِّین» میگو ید :یعنی بین علم و جسيييم

(آملی :1386 ،بنييد  )1346همچ ن ین در

(آملی :1386 ،بند )782؛ وی همچنین ،ما

تقسیم علم ،به علم کسبی (مجازی) و علم

حقیقی را به علم حقیقی تأویل کرده است.

حقیقی (ارثی ،مييا حقیقی را علوم ارثی

او در شييرح آیات «وَ جَعَلْنا مِنَ الْما ِ کُلَّ

معتقد است (همان :بند  .)1345در ت شبیهی

َشيييیْ ٍ حَیٍّ» و «وَکَانَ عَر ُْشيييهُ عَلَى الْمَا ِ»

دیگر ،خانه ،بدن آدم و چاه قلب وی و ما

منظور از ما را «ال ما الحقیقی» و ح یات

علوم حقیقی اسيييت در درون چاه قلوب؛

جيياری در هر شييي از موجودات ممکن

حفر یعنی مجاهده و ریاضت در رفع موانع

میداند که قبل از وجود «ما صيييوری»،

دنیوی و تعلّقات نف سانی و چون ان سان چاه

عرش حقیقی بر آن اسييتوار اسييت (آملی،

قلب خود را حفر کند ،آب علوم حقیقی

 :1386بند  .)118طبق تفسيييیر وی ،عرش

ارثی که از پدرش آدم حقیقی به او رسیده

صييوری ،صييورت عرش حقیقی اسييت و

است بر او ظاهر میشود و سیراب میگردد

عرش حقیقی همان عقل اوّل اسيييت که

و این ما سبب حیات او در دنیا و آخرت

جمیع علوم و حقایق به نحو ازلی و ابدی

می شود .ما  ،در دنیا سبب حیات معنوی و

برای آن حاصيييل اسيييت؛ بنابراین ،عرش

لذّات روحانی است و در آخرت سبب بقا

حقیقی حامل همۀ علوم حقیقی است و این

ابدی و کمال حقیقی و و صول به ح ضرت

علوم سييبب حیات و بقا او هسييتند و لذا

الوهیت اسيييت و در کل سيييبب عروج و

علوم حقیقی را «ماءالحياة» نامیده اسيييت.

صييعود در دنیا و آخرت اسييت و لذا علم،

سيييیييدحیييدر آملی در تييأییييد این مطلييب

آب حیات ا ست و چ شمهای گوارا که به

میگوید که شييیخ (ابنعربی) در فتوحات

ابرار و مقرَّبین اختصيياص یافته اسييت« :إِنَّ

تصييری کرده اسييت« :العَرْشُ عَلَی الما ِ،

ال ْأَبْرارَ ی َْشيييرَبُونَ مِنْ ک َأْسٍ کانَ مِزاجُ ها

یعنی بر امر و امر بر علم و علم بر اسيييم

کافُوراً * عَیْناً یَ ْشرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ یُفَجِّرُونَها
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ت َف ْج ِیراً» و همچنین «ع َی ْنًييا یَشييي ْرَبُ ب ِهَ يا

(شيييیرازی ،1553 ،ج .) 65 - 68 :1این

الْمُقَرَّبُونَ» (آملی :1386 ،بندهای  1361و

تعمیم و سيييرا یت حکم نور به وجود در

.)1362

معر فتشييي ناسيييی اشيييراقی و صييييدرایی

طبق نظر سيييبزواری ،آب جارى که

تأثیرگذار بوده اسيييت .ویژگی بارز نور در

منبعى دارد همچون سرچشمۀ علوم حقیقی

حکمت ا شراقی و صدرایی« ،ظاهر بذاته و

(عقل کلّ) ا ست و آب راکد کر ،کنایه از

مظهر للیره» بودن اسيييت و « ظهور» بييا

حداقل علمی ا ست که عالم باللّه ،شای سته

انکشييياف علم با ابصيييار و مشييياهده معنا

ا ست واجد آن با شد اما علم الهی حداقلی

می یا بد و معر فت را به م ثا به مشيييا هده و

ضييروری ،عبارت اسييت از علم به ذات و

دیدن ،مفهومسيييازی میکند و معنای علم

صييفات و افعال الهی ،علم توحید ،علم به

حضيييوری و شيييهودی اشيييراقی را فراهم

کتب و رسل و خاتمالمرسلین و ائمۀ هادین

میآورد (خادم زاده.)31 :1354 ،

و مالئک يۀ مقرَّبین -سيييالم اللّييه علیهم
اجمعین -و معرفت نفس و معاد (سبزواری،
.)536 :1361

 .3-4تأویل آب به «نفس»

به سييبب شييباهت ذاتی و جوهری آب به

تأو یل سيييبزواری از آب به علم را

نفس در حیاتبخشی ،مرتبۀ سوم از مراتب

میتوان بييا تييأویييل وجودی وی از نور و

تشکیکی تأویالت آب ،تأویل آب به نفس

تأو یل نوری وجود که در واقع حاکی از

است.

معیييت تعييالیم و آموزههييای اشيييراقی و

سيييي بزواری در ا ین مر حلييه ،وجييه

صدرایی ا ست نیز تحلیل و تبیین کرد .نور

حیاتبخشی آب را در شباهت آن به نفس

در حکمت اشيييراق سيييهروردی رمز خود

میداند ،نه شييباهت ظاهری ،بلکه ذاتی و

آگاهی و آگاهی اسيييت و بهعبارتی رمز

جوهری؛ بييه نظر او آب مطلق ،رقیقييه و

ادراك ذات و ادراك ييیيير اسيييييت

صيييورت «نفس» اسيييت که قرین خود را

(سييهروردی ،1388 ،ج .)115 :2مالصييدرا

«حىّ» میکند و حیاتبخش آن اسيييت و

نیز با توسييل به اسييتعارۀ «وجود نور اسيت»،

چون مفارقت کند ،آن شى مردار و نجس

ویژگی مبنایی نور یعنی ظاهر بذاته و مظهر

اسييييت؛ نقش منق ّش در آب نیز رقیق يۀ

للیره بودن را به وجود تعمیم داده اسييييت

صيييورت علمی نفس اسيييت و نقش هاى
منقّش در مایعات و صييیقلیات ،به سييبب
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جز مائى آنها ست .همچنین آب ،سریع

او ،و بهویژه علم توحید و علم به کتب و رسل و
حقیقت خاتمالمرسلین و ائمۀالهادین و
مالئکۀالمقرّبین -سالم اللّه علیهم اجمعین -و
معرفت نفس ناطقه و معاد .هرچند وی دارای اقتدار
علمی و واجد تصرّف علمى ،همچون سرچشمههای
علوم حقیقی نیست» (سبزواری.)091 :8918 ،

(نفس قدسی) مراد است که با مفارقت آن،

سيييبزواری آب مضيييياف را نیز بييه

حیات طیّبه زائل می شود و نفس ان سانی به

وجودات مقیّد مضيياف به ماهیات امکانی

تعلّقييات مييادّی آلوده میگردد .مقصيييود

تأویل کرده است (سبزواری.)537 :1361 ،

نفوس جزئی نیسيييت ،چراکه با مفارقت

وی عالوه بر تعبیرات فلسييفی از آب

نفوس حیوانی ،ش مردار و نجس میشود.

و مطهّر بودن آن ،تعلیل فلسيييفی نیز ارائه

به جهت این شباهت ذاتی ،سبزواری

داده ا ست :آب م ضاف که «طاهر» ا ست،

دو قسييم آب جاری و آب راکد فقهی را

ولى «مطهّر» نیست ،همچون وجودات مقید

نیز به قلوب نورانی که اتّصيييال حقیقی به

و مضياف به ماهیات امکانی که نمیتوانند

خداوند دارند و قلوبی که حداقل علم به

مکمّل باشند .امّا وجودات مضاف طاهرند،

خدا و معرفت به او را واجدند ،ولی دارای

به جهت آن اسيييت که اصيييل «وجود» و

اقتدار و تصرّف علمی نی ستند ،ت شبیه کرده

حیثیت «بود» ،هرجا که ه ست« ،نور» ا ست

است:

و «خیر» اسييت و «وجوب» اسييت ،هرچند

جریان پیدا میکند ،چنانکه نفس قدسييی
نیز در راه خدا سریعالسّیر است (سبزواری،
 .)534 :1361البته در شباهت نفس به آب
نیز در حقیقت عقالنی آب و حقیقت نفس

«آب جارى و ملحق به آن که اتّصالى به منبع دارند،
قلوب نورانی را مىمانند که اتّصال حقیقى بىکمّ و
کیف به "الهوت" دارند ،چنانکه در حدیث "انّ روح
المؤمن أشدّ اتّصاالً بروح اللّه من اتّصال شعاع
الشّمس بها" ،آمده است ،بلکه در حق آدم فرموده:
"وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی".
و همچنین آب جارى که دارای منبع است ،مانند
ملکۀ عقل بسیط نفس است که به اذن خدا ،خلّاق
معقوالت نفسانیه است .و آب راکد کرّ ،آن میزان و
مقدار علمی است که عالم باللّه باید واجد آن باشد که
عبارت است از "علم باللّه" ،ذات و صفات و افعّال

یرى با شد؛ بنابراین ،آب م ضاف با اینکه
آب است و از این حیث طاهر است ،امّا به
جهت ا ضافه به وجودات امکانی و تقیّد به
آنها از وجوب و سعۀ وجودی ،جدا شده
اسييت ،لذا دیگر پاكکننده نیسييت .آب
قلیل نیز در رتبۀ پایینتر وجودی است و به
مجرّد مالقات با نجا ست« ،نجس» مى شود
(سبزواری.)73 :1361 ،
هر سه وجه فوق ،به دلیل شباهت آب
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به نفس اسييت یا بهعبارتی هر سييه وجه از

تاریخی و هم به نحوی معی ّت مع نایی و

تأویل آب به نفس ناشی می شود .بنابراین،

م صداقی وجود و نور را در این سیر ارائه

سييومین تأویل سييبزواری از آب ،تأویل به

میدهد.

نفس اسيييت .در کل ،خالصيييۀ تأویالت

وی همچنین در تأویل مطهّرات ،یک

سييبزواری در آب به تأویل به نفس منجر

مسیر تشکیکی را طی میکند که از وجود

میشيييود .در معانی تلفیقی سيييبزواری از

حقیقی و نور حقیقی به خلفا و جانشييینان

وجود و نور ،علم و حیات به معنای عام،

آن تا مراتب پایینتر را بر حسيييب میزان

محور تأویالت وی بهشمار میرود .بنابراین

ارتقا و اسيييتکمال شيييامل میشيييود .در

طبق نظر وی ،موجودی که فا قد علم و

سيلسيلهمراتب تشيکیکی از آفتاب و آتش

قدرت و حیات باشد ،قابل تصوّر نیست.

نیز همچنييان تييأویالت وجودی -نوری

چنانکه گفتیم ،سيييهروردی ویژگی

بهعنوان رقیقه و صييورت حقیقت و خلیفۀ

نور مجرّد را آگاهی بهذات و عدم فلت

آن ،ارائه میدهد .چنانکه در باب مطهریت

از ذات (خودآگاهی) تعریف میکند ،وی

آفتاب میگوید:

حقی قت نفس را که از سييينخ نور مجرّد

«سرّ مطهّریتش آن است که رقیقه و صورت نور
شمس حقیقت است و نور شمس حقیقت" ،وجود
منبسط" است که اشراق حقیقى و مطهّر ماهیات از
الواث اعدام و امکانات است و از اسماء حق است:
"الزّکى" و "الطّاهر" و "المطهّر" .و این شمس
صورى ،مَثل اعالى حق است در آسمانها" :وَ لَ ُه
الْمَثَلُ الْأَعْلى فِی السَّماواتِ" ،چنانکه انسان ،مثل
اعالى حق است ،مطلقاً .و نیز معدّ حیات است ،در
مرکبات ،و "حیات" مطهّر حقیقى است که چون
مفارقت کند از حیواناتى که نفس سائله دارند،
"نجس" مىشوند» (سبزواری.)093-091 :8918 ،

(بهمعنای علم) قرار میگیرد .به این ترتیب،

طبق نظریۀ حمل حقیقت و رقیقت در

مبنای تأویالت سهگانۀ سبزواری از آب تا

حکمت متعالیه ،سييلسييلهمراتب تشييکیکی

حدی روشيين میشييود .در هر حال به نظر

موجودات ،در سيييیر صيييعودی آمیخته از

میرسيد ،سيبزواری در تأویالت ،هم سيیر

فعلی ّت و قوّهاند .حقي قةالحقايق فعلی ّت تامّ

(مدبّره/اسييفهبَدیه) اسييت ،بهعنوان مدرِك
ذات تعریف میک ند و این تعریف را به
سييایر انوار مجرّد سييرایت میدهد و سييایر
انوار مجرّد را در حقیقييت ادراکی بودن
م شارك نفس می شمرد .بنابراین ،نفس نیز
از آن جهت که از سنخ نور و در سل سلۀ
انوار اشيييراقی اسيييت ،در زمرۀ تأویالت
سيييبزواری از آب در کنييار وجود و نور
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ا ست و سایر موجودات با توجّه به شدّت

تناسيييب و مماثلت برقرار اسيييت .رقیقت،

فعلیّت و قوّه نسييبت به آن حقیقت ،رقیقه

تنزّل حقیقت اعال در مراتب پایین ا ست و

محسوب می شوند ( شیرازی-336 :1362 ،

لذا رقی قه در حد ظرف یت وجودی خود،

383؛ شیرازی ، 155 3،ج .)333 :4

وجود آن حقیقت اعال را انعکاس میدهد

حقيقةالحقايق که فعلیّت تامّ اسيييت،

(هنری .)55 :1354 ،با توجّه به سلسلهمراتب

بسيييیطالحقیقييه اسيييت کييه طبق قيياعييدۀ

تشيييي ک ی کی و جود ،ر ق یقييت ن یز دارای

«بس يطالحقيقة کلّ االشييیا و لیس بشيي

سيلسيلهمراتب اسيت؛ هرچه به مبدأ اعال و

منها» ،شامل همۀ اشیا است و در عین حال

کماالت آن نزدیکتر با شد ،در مماثلت و

هیچیک از آنها نی ست (مال صدرا:1553 ،

حکایت از آن نیز در درجۀ باالتری قرار

 ،365ج .)153-115 : 6بنابراین ،وجود هر

دارد و به این سيييبب ،طبق آیۀ شيييریفه،

ماهیّتی که به نحو وجود خاصّ بر مرتبهای

خورشید مثل اعالی حقيقةالحقايق است.

از وجود صدق میکند ،بر مراتب باالتر نیز

چنييانکييه طبق نظر سيييهروردی در

به نحو وجود جمعی صييادق اسييت .از این

حکمت اشييراق ،خورشييید بهعنوان رئیس

رو حقيقةالحقايق بهعنوان مصيييداق وجود

آ سمان و سلطان انوار مدبّره واجبالتعظیم

ج م عی اشييييیييا  ،واجييد کميياالت همييۀ

است:

موجودات و مبدأ کماالت همه محسييوب

«بدان که در عالم اثیر موجود میّت و مردهای نیست
و سلطان انوار مدبّره و علویه و قوای آن همواره به
توسط کواکب به افالک میرسد .و "هُوَرُخش" که
عبارتست از طلسم "شهریر" ،نوری است شدیدالضوء
فاعل روز و رئیس آسمان و این همان چیزی است
که در سنّت اشراقی تعظیم آن واجب است و فزونی
آن بر کواکب تنها به مجرّد مقدار و قرب نیست ،بلکه
به شدّت نوریّت است» (سهروردی :8911 ،بند .)823

میشيييود و در عین حييال ،وجود خيياصّ
هیچیک از ا شیا نی ست .بر این ا ساس ،هر
حقیقتی از کماالت مرتبۀ پایینتر از خود
به نحو کاملتر و فارغ از محدودیّتهای
آن برخوردار اسيييت و به همین دلیل هر
مو جودی در مراتييب پييا ی ین تر و جود،
رقیقهای اسييت از حقیقتی که در مرتبۀ باال
واقع است و از این جهت بهعنوان رمزی از
حقیقت عالی محسيييوب شيييده و از آن
ح کا یت میک ند و لذا بین آن ها نوعی

شيييهرزوری در شيييرح مطلب فوق،
خور شید را بهعنوان مثالِ اعالی خداوند و
مصييداق آیۀ شييریفۀ «لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى* فِی
السييي ّمَيياوَاتِ وَالْ يأَرْضِ» میدانييد و از آن
َ
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بهعنوان « سرُّ اللّه األعظم و مثله األکرم» یاد

را روشيين میسييازد ،نفس ،حیّ اسييت و

میکند و معتقد اسييت به سييبب فضييایل و

حیات مطهّر اسيييت؛ پس ،آتش نیز چنین

کماالت موجود در این نیِّر اعظم ،شای سته

اسييت .به سييبب مناسييبت بین نار و نفس،

ا ست که مالک عالم ج سمانی و سلطان و

ا شراقیون گفتهاند« :النارُ ا النور اال سفهبَد»

رئیس آن و واجبالتعظیم در سنّت اشراقی

(سيييهروردی :1388 ،ب ند  .)236طبق نظر

با شد ( شهرزوری .)376 :1388 ،سبزواری

صدرا نیز نفس از حیث نفسیت ،نار معنوی

در النبراس دو وجه در مطهّریت شيييعاع

اسييييت «:نيياراه الموقييده التی تطلع علی

خورشید ذکر میکند:

األفئده» و بعد از ا ستکمال و ارتقا به مقام

«نخست آنکه خورشید ،صورت و رقیقۀ نور شمس
حقیقت است ،که عبارت از دو نور است :نور وجود که
مطهّر ماهیات امکانی است که نور شاملتر و وسیعتر
است ،و نور إسفهبَد در زبان حکماء قدیم به معنی
نفس ناطقه که مطهّر اَبدان است از آلودگی دنیا و
نفس امّاره ،مسوّله و لوّامه ،به تطهیر عقل نظری و
عقل عملی و این نور أخس است.

روح ،این نار به نور محض تبدیل می شود

و دوم :آنکه خورشید از علل معدّة حیات در کائنات
است و حیات اصل و حق و حقیقت است در
مطهّریّت ،لذا معدِّ آن نیز از مطهّرات است .بهعبارتی،
خورشید مطهّر در عالم صورت است که رقیقۀ عالم
معنا و عالم حقایق است که همان وجود منبسط است
که مطهّر حقیقی است و از اسماءاللّه است یا
"مطهّر"» (سبزواری.)01 :8911 ،

سييبزواری در س يرّ مطهّریت آتش نیز
ال
همچون تأو یل آف تاب ،تأویالت کام ً
اشراقی ارائه میدهد:
نخسييييت آتش را به «نفس» تأو یل
میکند ،از آن جهت که همچون نفس در
ارتباط و عالقه به جسييم مجاور خود را به
صفات خود متّ صف کرده و اطراف خود

که هیچ ظلمتی در آن نیسييت و با تنزل به
مقام طبیعت ،نور آن به نار مبدل میگردد:
«ناراه المؤصده فی عمد ممدَّه» (مالصدرا،
.)158 :1356
او در مرتبۀ دوم ،آتش را با دو واسطه
بهعنوان خلیفۀ خدا تأویل و تعبیر میکند:
آتش ،خلیفۀ انوار عِلویه ا ست در شب تار
و خلیفۀ خورشید است در روشنایی و نضج
و تعدیل .موجودات و خورشید مطهّر است
(چنانکه گذشييت) و خلیفه واجد صييفت
مسييتخلف اسييت .به این ترتیب ،طبق آیۀ
السيييمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» و
شيييریفۀ «اللَّهُ نُورُ َّ
همچنین «الَّذِی خَلَقَکَ فَ سَ وَّاكَ فَعَدَلَکَ *
فِی أَیِّ صُ ورَۀٍ ما شا َ رَکَّبَکَ» ،آتش به دو
واسطه ،خلیفۀ خدا در روشنایی و تسویه و
تعدیل اسييت؛ طبق این نظر ،حق را در هر
عالم خلیفهای است؛ عقل اوّل ،خلیفۀ او در
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عالم عقل ،و نفس کلّ در نفوس سماوی،

فاعلالنهار ،رئیسالسما واجب تعظیمه فی

و خورشید خلیفۀ او در اجسام ،و ماه خلیفۀ

سنةاالشراق» (سهروردی :1388 ،بند .)145

خليفةالخلیفه به شمار میرود .و ستارگان

در سيينّت اشييراقی ،آتش نیز بهعنوان نور

دیگر هم به نو بۀ خود خالفتی دار ند .در

شریف ،چهارمین عن صر سنّتی از عنا صر

عالم عناصيير نیز نفوس بشييری واجد مقام

اربعه نیست ،بلکه طلسم اردیبهشت و برادر

خالفتند در علوم و صييناعات و سييیاسييات:

نور اسيييفهبد اسيييت و به آن دو خالفت

«إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَۀً»؛ و بنابراین

صلری و کبرای نوراالنوار تمام میگردد،

تأویل ،خالفت الهی شيييامل آدم نوعی و

لذا همچون خورشيييید واجبالتعظیم بوده

بهویژه نفوس کامل می شود « :سَ ا سةَ العِبادِ

است (همان :بندهای  231و .)236

و اَرکييانَ البِالدِ و اَبوابَ االیمييانِ و اُمَنييا َ

سبزواری در تأویل مطهّر بودن آتش،

الرحمنِ» و یا« :یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً

در نبراسالهدی نیز مطالب فوق را در قالب

فِی الْأَرْضِ» ؛ بنابراین خالفت ان سان کامل،

شييعر بیان کرده اسييت و در شييرح ابیات

خالفت کبری است و خالفت نار ،خالفت

تصری و تأکید میکند که آتش ،نور عالم

صييلری ،بلکه خلیفۀ خليفةالخليفه اسييت،

اشباح و خلیفۀ انوار است ،چنانکه خداوند

همچون خال فت ماه (سيييبزواری:1361 ،
 553و .)535
این نظریه ،تکاملیافتۀ نظریۀ اش يراقی
ا ست .در نزد سهروردی ،نوراالنوار را در
جهان سييه خلیفه اسييت :چنانکه در عالم
کبیر« ،نوراالنوار» محور جمیع موجودات
ا ست در جهان صلیر ،نیز «نور ا سفهبدی»،
محور جمیع انوار بوده و حيياکم بر جمیع
قوا و حواس اسييييت .و در آسيييميان نیز
خور شید رئیسال سما و در سنّت ا شراقی
واجبالتعظیم است"« :هورخش" الذی هو
طلسيييم "شيييهریر" ،نور شيييدیدالضيييو

در عوالم مترتبۀ وجود دارای خلفائی است:
عقل اوّل در عالم عقول ،کواکب و نفوس
آنها در عالم افالك و نفوس بشيييری و
اشييعۀ کوکبیه در عالم عناصيير؛ تدبیر این
عالم نیز بر عهدۀ نفوس است که با استنباط
و کسييييب علوم ،م عارف و صييي نا عات،
سييیاسييات و  ...به سييمت ایت کماالت
حرکييت میکننييد .در واقع نفس (نفوس
کياميل) ،خلیفيۀ کبری در زمین اسييييت،
همانطور که آتش ،خلیفۀ صلری در عالم
طبیعت بوده و اشیا را از هرچه آلودگی و
فساد و  ...پاك کرده و جهان مادّی ظلمانی
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را رو شن می سازد ،نفس نیز همانند آتش،

بود کييه در دو بخش نظری و عملی بييه

کالبد ظلمانی را با نور مجرّد و مطهّر خود

نحوی شييييا مل ه مۀ علوم بود .تأویالت

از آلودگیهای مادّی رهانیده و به سييوی

حکمی سيييبزواری بر این اسيييياس نوعی

نور سوق میدهد ( سبزواری-74 :1361 ،

بازگشيييت همۀ علوم (اسيييالمی) در ذیل

.)78

معنای عامّ و نخستین حکمت است.
سبزواری در تأویل خور شید و آتش

روش ح ِکمی سيييبزواری ،جمع و

نیز بر اسييياس قاعدۀ تشيييکیک ،مراتب

معی ّت علوم اسيييالمی در یک مجمو عۀ

تشييکیکی خالفت الهی را مدّ نظر دارد و

من سجم و نظاممند ا ست .تأویالت حکمی

ابتدا خلیفۀ خدا در آ سمان و سپس خلیفۀ

سيييبزواری ،تلفیقی روش منييد از مبييانی

وی در میان عناصيير را ذکر میکند .به هر

حکمت متعالیه و حکمت اشييراق اسييت.

حييال در همييۀ موارد ،رویکرد تعلیلی و

علیر م تأکید سبزواری بر معیّت حکمت

تحلیلی سيييبزواری ،رویکردی معرفتی و

متعالیه و حکمت ا شراق ،مبانی عرفانی نیز

آگاهیمحور اسييت .نور چه در نوراالنوار

مدِّ نظر وی بوده است.

باشييد چه در نفس و یا خورشييید و آتش،
حاکی از آگاهی و حیات است.
نتیجهگیری

از ویژگیهای مهم تأویل سبزواری که آن
را در ز مرۀ تأو یالت بی بد یل قرار مید هد،
همسویی آرا در ظاهر متعارض در کنار یکدیگر
است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،و آن

تأویل از ریشۀ «أول» به معنای ارجاع سخن

تلفیق دو حکمتی است که یکی نورمحور بوده و

به معنای حقیقی و اوّلیه ا ست ،و لذا معنای

وجود را امری اعتباری میداند و دیگری وجود را

للوی متضمّن به اصل و مبدأ آ ازین است.

اصل قرار میدهد .1سبزواری نیز با تفسیر باطنی و

حکمت نیز ،در معنای آ ازین دانش عامی
 .1البته شایان ذکر است که سهروردی مفهوم وجود

نور ،بین معنای مصدری وجود که امر اعتباری است

را امر اعتباری میداند ،به این دلیل که از تحقق آن

و وجود اثباتی که امر حقیقی اسييت ،تمایز گذاشييته

در خارج تکرر الزم میآ ید ،ب نابراین در خارج

و ادلۀ سهروردی را ناظر به معنای نخ ست از وجود

تحقق نمی یابد .مالصيييدرا در جلد اول اسيييفار در

میداند (شييیرازی .)64-65 :1581،وی همچنین در

پایان مباحث اصيييالت وجود پس از بررسيييی ادلۀ

تعلیقييات بر شيييرح حکمييهاالشيييراق قطييبالييدین

سييهروردی در اعتبار وجود ،ضييمن تمثیل وجود و

تأویالت حکمی حکیم سبزواری از مطهرات(مطالعه موردی آب)/طاهره کمالی زاده
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تأویل روشمند آرا و مبانی این دو جریان حِکمی

وی از ویژگی تأویل در بیان حقیقت باطنی احکام

و فلسييفی ،حقی قت مورد نظر حکیمین م تأ له

شييرعی نیز سييود جسييته و سييعی کرده اسييت تا

(سهروردی و صدرا) را بدون اندك ناسازگاری و

مقدمات جمع بین فقه و علوم حکمی و عرفانی را

تعارض و در عین هماهنگی و هارمونی کامل ارائه

فراهم نماید .چنان که در اسييرارالحکم حکمت

کرده است .چنانکه تعابیر و تأویالت سبزواری از

عملی را در ک نار حک مت نظری ارا ئه کرده و

وجود ،تلفیق حکمت متعالیۀ صييدرایی و اشيراقی

بخش حک مت عملی را برای نخسييتین بار به

اسييت و تأویالت وی از نور نیز تلفیقی از نور و

تأویالت حکمی و عر فانی اح کام شيييرعی

وجود اسييت .او در حکمت عملی نیز در تأویل

اختصييياص مید هد .به این ترت یب هم تمه ید

مطهّرات از همین روش وجودی -نوری تبع یت

م قد مات رویکرد عقلی و ح ِکمی به اح کام

کرده است و آب را به «وجود منبسط» و در عین

شييرعی( که امروزه به ظاهر تقل یدی صييرف

حال به «علم» (وجود نوریِ فعلی) و بهعنوان

فروکاسييته شييده) اسييت و هم قابلیت حکمت به

م صداق حقیقت تأویل میکند .در سل سلهمراتب

معنای عام آن (که در آ از شييامل همۀ علوم بود)

تشييکیکی از آفتاب و آتش نیز همچنان تأویالت

در اسييتقبال از اندیشييههای راسييتین و به مثابه پل

وجودی نوری بهعنوان رقیقه و صورت حقیقت و

ارتباط فکری و علمی ما با جهان معاصيير بررسيی

خلیفۀ آن ،ارائه میدهد.

میشود.
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سيييهروردی (علیر م تأویالت نوری از وجود و

الحق أن الوجود کله نورا (شيييیرازی .)4 :1351 ،در

تييأویالت وجودی از نور) نیييازمنييد پژوهشهييای

هر حال بررسيييی نسيييبت وجود صيييدرایی و نور

مستقل است.
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قييدر ،جبيير و اختیييار ،علييم پیشييین خييدا و امثييال آن اسييت .صييدرالمتألهین در حيلّ برخييی مسييائل

تاریخ پذیرش:

فلسفی خود ازاعیان ثابته بهيره بيرده اسيت .پيذیرش نظریيۀ اعیيان ثابتيه بيهعنيوان الگوهيای از پيیش
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تعیینشدۀ تلییرناپيذیر موجيودات در عيالم عليم الهيی ،ناسيازگاری عمیقيی بيا نظریيۀ مختيار بيودن

واژگان کلیدی:

و فاعييل حقیقييی دانسييتن انسييان در نظييام صييدرایی دارد .در نوشييتار حاضيير ،پييس از بررسييی و
تحلیيل ویژگیهييای اعیييان ثابتيه ،بييهویژه روابييط حيياکم میيان ایيين حقييایق کليی و جزئييی بييا افييراد

اعیان ثابته ،جبر

عینی و خيارجی آنيان ،ایين نتیجيه بيه دسيت میآیيد کيه در نگيرش عرفيانی مالصيدرا ،اگرچيه

و اختیار،

تمامی اعمال و افعال هير فيرد در هير شيرایطی تحيت هيدایت و ربوبیيت اسيمی و تيابع مقتضيیات

مالصدرا،

عین ثابت اوست ،اما با توجه بيه حاکمیيت قاعيدۀ «اندیشيه تيا عميل» بير افعيال انسيانی هرگيز نيافی

ابنعربی.

مختارانييه عمييل کييردن و فاعييل حقیقييی بييودن انس يان نیسييت بلکييه ویژگیهييای نهادینييهشييده در
عييین ثابتييۀ افييراد عبييارت خواهييد بييود از بييروز آثييار و احکييام حرکتهييای م يوّاج گونيياگون و
مختلفييی کييه هيير فييرد بييا انتخيياب خييودش باإلجبييار ،تحييت ربوبیييت و هييدایت تکييوینی و ذاتييی
اسييمی از اسييما اه قييرار میگیييرد و مقتضييیات لييوازم آن اسييم را بيير حسييب اسييتعداد و ق يابلیتی
کييه در سييیر اسييتکمالی و حرکييت صييعودی در خييود فييراهم کييرده اسييت ،بييه منصييۀ ظهييور
میرساند.
DOI: 10.30470/phm.2021.525514.1966

Homepage: phm.znu.ac.ir
 .1دانشیار دانشگاه پیام نورAkhlaghi@pnu.ac.ir ،

038

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

مقدمه
اعیان ثابته ،یکی از مهمترین دسييتاوردهای
اندی شۀ ابن عربی ا ست که با مباحث اختیار
انسييان ،همپوشييی و ارتباط تنگاتنگ دارد.
بحث اعیان ثابته در مباحث هسييتیشييناسييی
عر فانی ،اهم یت ویژهای دارد و کل ید فهم
بسيييیاری از مباحث قضيييا و قدر ،جبر و
اخت یار ،خیر و شييير ،علم پیشيييین خدا به
موجودات و امثال آن است .صدرالمتألهین
که ت حت تأثیر عر فان ابنعربی در حل
برخی مسيييائل فلسيييفی خود ،مبحث اعیان
ثابته را بهکار گرفته ا ست ،از سویی ان سان
را موجود «مضيييطرٌ فی صيييوره مختييار»
(مالصييييدرا )83 :1363 ،و «مضيييطرٌ فی
اخت یاره ،مجبورٌ فی اف عا له» (مالصييييدرا،
253/2 :1581؛ 252-253 /5؛  312/6و
374؛ مالصيييدرا156 :1332 ،؛ مالصيييدرا،
276 :1374؛ مالصييييدرا 531/1 :1366 ،و
 )263/2میخوانييد و از سيييوی دیگر ،بييا
پذیرش نظر یۀ اع یان ثاب ته بهعنوان ح قایق
موجودات و الگوهای از پیشتعیین شدهای
کييه از لوازم اسيييمييای الهیانييد ،موجييب
شيييکلگیری پرسيييشهایی از این دسيييت
میشيييود :اگر وجود عینی و خارجی هر
موجودی تابع عین ثا بتِ اوسيييت ،مخ تار
بودن انسيييان چه معنایی دارد؟! آیا افعال

اختیاری و ارادی ان سان نیز تابع آن نق شۀ از
پیش تعیینشييده و مقدّرشييده در عالم علم
الهی اسيييت؟ با توجه به تلییرناپذیری عین
ثابت آیا موجود عینی و خارجی ،توانایی
بر تلییر دارد؟ الزمۀ منفی بودن پاسخ ،عدم
تطابق و تبعیت اعیان خارجی از اعیان ثابته
و مختل شيييدن ِسيييرّ قدر و به عبارت بهتر،
مختل شيييدن الگوی حقتعالی در ایجاد و
اظهار اسيييت و الزمۀ مثبت بودن جواب،
پذیرش جبر و ناتوانی ان سان ا ست در تلییر
و تحوّل مرا حل مختلف ز ندگی و بیمع نا
شيييدن عبارتِ «انسيييان معمار سيييرنوشيييت
خویش اسييت» و صييد البته که مسييئولیت
اخالقی و دینی انسييييان مع نای خود را از
د ست خواهد داد .نو شتار حا ضر با تحلیل
این روابط به دن بال یافتن سيييياز گاری یا
ناسازگاری پذیرش نظریۀ اعیان ثابتۀ عرفان
با افعال اختیاری در نظام حکمی -عرفانی
مالصييدرا اسييت .مقاالت نوشييتهشييده در
حوزۀ اختیار ،عموماً به مسيييائل رابطۀ علم
پیش از ایجيياد خييدا بييا اختیييار انسييييان
پرداختهاند و در حوزۀ اعیان ثابته در عرفان،
به این نتیجه دسييت یافتهاند که چون اختیار
از اقتضيييائات ذاتی اعیان ثابته اسيييت ،پس
انسيييان ذاتاً مختار آفریده شيييده اسيييت .اما
تمایز موضيييوعی مقالۀ حاضييير با مکتوبات
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قبلی ،چگونگی ظهور این امور ذاتی بييه

عالم وجود و به قول ابنعربی «صور معقوله

ظاهر متناقض در افعال آدمی اسيييت .تمایز

فیا ل ع لم ا ل هی» (ا بن عر بی)43 :1556 ،

تحلیلی م قا له نیز در این اسييييت که تبیین

تعریف میشود.

میکند چگونه می توان میان مسألۀ ربوبیت

ذکر قیييد احترازی «ثييابتييه» در این

و هدا یت قطعی اسييي ما الهی و مخ تارا نه

اصيطالح ،به منظور متمایز سياختن تعیّنات

عمل کردن در حکمت صيييدرایی ،ارتباط

«علمیِ یرقابل تلییر و تبدیل» از تعیّ نات

بر قرار کرد؟

«عینی و وجودی» است که به طور دائم در

 .0اعیان ثابته
 .0-0چیستی و جایگاه اعیان ثابته

معرض تلییر و دگرگونیانييد (ابن عربی،
128 :1556؛ ابن عربی ،بی تييا 132 /5 :و
 .)143در مکتب ابنعربی« ،ثبوت» ،مقابل

الف) از نظر ابنعربی

«وجود» و به معنای وجود علمیِ ظهوریافته

کلمۀ «اعیان» جمع عین و در للت به معنایِ

در صييقع ربوبی 1اسييت .ممکنات ،پیش از

ذات و ماهیت و حقیقت هر چیز اسيييت

تن کردن جامۀ هسيييتی و ظهور در عالَم

(ز بیييدی533/18 :1515 ،؛ م هنييا:1513 ،

ع ین ،ث بوت علمی دارنييد و همواره در

 )255/2و در ا صطالح به « صور معقوله در

معقولیت خود باقی میمانند و هرگز وجود

علم الهی» (ابن عربی« ،)43 :1556 ،حقایق

خارجی نمییابند و موجودات عالَم عین،

مو جودات ( قو نوی21 :1371 ،؛ ج ی لی،

ظاهرکنندۀ احکام و آثار اعیان ثابتهاند نه

 )133 :2335یا حقایق ممکنات (کاشييانی،

وجود خارجی و تحقق خارجی اعیان ثابته.

 )15 :1526ثييابييت در عييلييم حييق»،

ع بارت « ماشييي مت رائ حه الوجود»

« پ یش ن مونييه هييا» ( ع ف ی فی،)57 :1356 ،

حکييایييت از همین ویژگی دارد و هرگز

«حقایق باطنی» (کا شانی )74 :1373 ،صور

نباید بهمعنای معدوم بودن آنها تلقی شود

علمی اشييیا قبل از ایجاد و ظهورشييان در

(ابن عربی76 :1556 ،؛ قیصيييری:1374 ،

 .1صييقع ربوبی را باید همانند مقام و مرتبۀ ذهن حق تصييویر

یداه ،م بانی و اصييول عر فان نظری )578 :چون ظهورات

کرد؛ به این معنا که آنچه در تعیّن ثانی میگذرد ،تنها برای

تعیّنیافته در مرتبۀ واحدیت ،چیزی جز تعیّن علمی و نسييبت

حق پیداست؛ یعنی یک نسبت علمی برای حقتعالی است نه

ذاتی حق نیسيييت و چون علم ذاتی حق ،از لوازم ذاتند پس

نسبت وجودی تا برای خودش نیز معلوم باشد (یزدان پناه ،سید

وجود اعیان را در خود دارد و مجعول به جعل نیستند.
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)68؛ چون در عرفان ابنعربی ،بر اسيياس

عین ثابت یا ماهیت خاص آن اسم مینامند

آیۀ شریفۀ «إنّما قولنا لش اذا اردناه ان نقول

(ابنعربی)42-43 :1556 ،؛ در ست همانند

لييه کن فیکون» (نحييل )53 :خطيياب بييه

راب طۀ م یان وجود و ماه یت در فلسييي فۀ

معدوم ،عقالً جایز نیسييت .مخاطبِ فرمانِ

مالصدرا.

ارادیِ حقتعالی در عالم علم الهی باید از

این وا سطه های تعیّنیافتۀ محدود ،دو

نوعی شييیئیت و ثبوت برخوردار باشييد تا

و جه دار ند و از موضيييع دو گا نۀ فاعلی و

مخاطَب أمر «کن» قرار گیرد .ابن عربی از

انفعالی برخوردارند :چون حقایق ،ممکناتی

آن ،با اصييطالح «شييیئیت ثبوتی» مقدم بر

هسيييت ند که با ید در تعیّ نات خلقی ای جاد

کلمۀ وجودی «کن» نام میبرد و ا صطالحِ

شيييوند و واسيييطههای ظهور متنوع حق در

«شييیئیت وجودی» را به موجود ظهوریافته

عالم شيييهادت بهشيييمار میآیند ،ماهیتی

در عالَم عین ،اختصاص میدهد که از نظر

«خودتعیینکننده» دارند؛ از سيييوی دیگر،

رتبی ،پس از کلم يۀ وجودی کن تحقق

چون آین يۀ ظهور حق و مَجالی تجلیييات

مییابد (آشتیانی.)353 :1373 ،

اویند و سييياختار باطنی ذات ،تعیینکنندۀ

اعیان ثابته که واسيييطۀ میان حق و

ماهیت آنهاسيييت ،قوابل انفعالی و گیرندۀ

خلق و عالم یب و شييهادتند ،به تبعیت از

فیض وجودنييد کييه در مرتبيۀ تجلی ،عین

هسييتی حق ،تحقق دارند .بر حسييب ذات،

متجلّی و عین ذاتِ متجلی به تعیّن خاص

متأخر از حق هسيييتند نه برحسيييب زمان

هستند (قیصری.)62 :1374 ،

ث بوت؛ ز یرا ح ق یقييت واحييد و م ط لقِ

ابنعربی در خصيييوص نحوۀ ظهور

توصیفناپذیر و شناختناپذیر ،آنگاه که

عینی ميياهیيياتِ علمی در عييالَم وجود از

بهواسطۀ تجلی ذاتی ،حبّی از حالت یب و

مثييالهييای متعييددی ميياننييد تييابش نور بر

بطون به درآید و در مرتبۀ علم ،خود را در

آبگینههای رنگارنگ و اندازههای مختلف،

تعیّنات و کثرات اسييمایی جلوهگر سييازد،

ظهور یک چهره در آینههای متعدد ،موج

هر ا سمی مَظهر یا تعیّن خا صی را به همراه

و دریا ،ظهور حرف الف در صور حروف،

دارد .همراهی با تعیّن خاص ،به مع نای

ظهور عدد واحد در اعداد ،استفاده میکند.

همراهی با نوعی محدودیت و تحدید است

در مثال تابش نور بر آبگینههای رنگارنگ

که اهل معرفت ،حدِّ ناشی از این تحدید را

و ا ندازه های مختلف ،اع یان ثاب ته ه مان

تأ
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آبگینهها و رنگهای متنوع و متعدد و نیز

همان تعریف و ویژگیها برای اعیان ثابته

جایگاه و ویژگی های آن آبگینه ها همان

بیان میشيييود که در عرفان ابنعربی ذکر

آثار و احکام اعیان ثابته هستند .مبدأ وجود

شده ا ست و از سوی دیگر با نگاه فل سفی

حقتعالی نسبت به آثار و احکام اعیان ثابته

مبتنی بر اصييالت وجود و اعتباریت ماهیت

در خارج همچون اشيييراق نور آفتاب بر

و حتی نگيياه عرفييانی وحييدت وجودی،

آبگینييههيياسييييت و دیواری کييه پشييييت

ماهیت ،چیزی جز حکایت وجود نی ست و

آبگی نه های مفروض قرار گرف ته به م ثا به

حمل مفاهیم ماهوی بر ذاتی ،مشييروط به

عالم خارجی اسيييت که نقطۀ مقابل ذهن

وجود عینی یا ذهنی داشيييتن آن اسيييت.

است .در نهایت ،نوری که به رنگ و شکل

حیث یت وجود ممک نات بر مب نای و حدت

آن آبگینههای متعدد درآمده و به صيورت

شييخص يیِ وجود ،چیزی جز ظهور و بروز

انوار مختلف مح سوس خودنمایی میکند،

ممکن در مرتبه ای از مراتب و عالمی از

بهمنزلۀ موجودات مختلف خارجی اسييت

عوالم طبیعی ،مثييالی ،عقلی و الهی آن

(جهانگیری.)278 -283 :1367 ،

نی ست و حیثیت ماهیت ،همان چیزی است

ب) از نظر مالصدرا

که به نور هستی در عقل ظاهر میشود و از
آن نور ،انتزاع میشيييود .حیثیت ماهیت،

در حکمت متعالیۀ مالصيييدرا ،موجودات

همان حیثیت معلوم بودن آن است (جوادی

متأصيييل دارای مراحل چهارگانۀ وجود

آملی .)186/2 :1376 ،ماه یت ،ح کا یت

طبیعی ،وجود مثالی ،وجود عقلی و وجود

علمی و ذهنی وجود اسيييت و اگر نشيييئۀ

الهی اند (مالصيييدرا.)284-286/6 :1581 ،

حکييایييت نبيياشييييد ميياهیتی نخواهييد بود،

وجود الهی همان مقام واحدیت (جوادی

همانگونه که اگر آینه نباشيييد ،صيييورت

آملی )265/5 :1372 ،اسيييت و اعیان ثابته

مرآتیهای در کار نخواهد بود .ثبوت ماهیت

صيييورتهای عقلی متحقق به وجود الهی

در موطن علم نیز تنها در پرتو ظهور وجود

هسييتند (رجوع شييود به :مالصييدرا:1581 ،

شکل میگیرد و بدون وجود ،نه ماهیتی در

262/6؛ مالصييدرا35 :1363 ،؛ مالصييدرا،

کييار اسييييت و نييه ثبوت ميياهوی .ازنظر

.)88 :b1363
اصوالً در آثار مالصدرا ،از یکسوی

مالصيييدرا ،موجودیت تمام معانی کلی و
ماه یات عقلی و توصيييی فات اعت باری ،به
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اعتبار اتحاد آن ها با مرتبهای و نحوهای از

عقول ،متجلّی میشيييو ند؛ ه مانگو نه که

مراتب و انحای حقیقت وجود یا به اعتبار

موجودات مادی مرکب با نور محسيوس به

انتزاع آنها از وجود است.

من صۀ ظهور میر سند .از اینرو ،ذات حق،

وجود ی گا نۀ قائم به ذات حقت عالی،

م صداق صفات متعدد و گوناگون ا ست و

بالذات م صداق ب سیاری از معانی و صفات

بدون تردید آن ها عبارت ند از معانی عقلی

کمالی و موضييوع تعدادی از صييفات عالی

در سرّ و باطن وجود حق که از آنها معانی

عقلی اسييت که اسييما و صييفات الهی نام

دیگری به نام «اعیان ثابته» اعتبار میشيييود،

دار ند و هر مرت بهای از مرا تب موجوداتی

بهنحوی که آن اسما بهعنوان مبدأ انتزاع و

که بالذات نیازمند و مخلوقند ،در حقیقت،

معقولیت آن ها تلقی میشيييوند و از طریق

پرتو و سيييایههای نورِ خداوندِ یگانۀ قیوم و

آنهاسيييت که شيييئون و تجلیات خداوند،

تراوشها و سایههای دریای وجود خداوند

متعین میگردد .پس آن چه با لذات وارد

بین یاز و ازلی هسيييت ند که از قِب َل ذات و

قلمرو هسيييتی میشيييود ،شيييعاع و انوار و

حقیقت او شرفِ صدور پیداکرده و آفریده

تجلیات عینیِ وجود حضرت حق است که

شيييده و مصيييداق بعضيييی از معانی کلی و

در مقام کثرت به صورت أحکام و اوصاف

صفات عقلی قرار گرفتهاند که حکما آنها

اعیان ثابته جلوهگر میشيييوند (مالصيييدرا،

را « ماهیت» و اهلاه آن ها را «عین ثابت»

.)187 - 188 :1332

نييامیييدهانييد .همييانگونييه کييه موجود ،بييه

این حکیم متأله در خصييوص شييیئیت

هسيييتیبخش خود ،اتصييياف مییابد اعیان

وجودی و شييیئیت ماهوی عرفا مینویسييد:

ثاب ته نیز تن ها با انتسييييابشييييان به وجود،

«شيييیئیت ماهوی ،همان معلومیت ماهیت

موجودیييت پیييدا میکننييد بييدون این کييه

متنوّر به نور وجود اسييييت و موجود یت

وابسييي ته به یر باشييي ند یا وجود بر آن ها

ماهیت به معنای اتصييياف ماهیت به وجود

عارض شيييود؛ زیرا در ذات ،فاقد وجود و

نیسيييت بلکه به معنای معقولیت وجودی و

در حقیقييت ،فيياقييد ظهورنييد .ظهور ،ویژۀ

معلومیت وجود ا ست؛ زیرا م شهود ،وجود

وجود است و وجود بهمنزلۀ نوری است که

است و ماهیت مفهومی بیش نیست و همین

بهواسيييطۀ آن ماهیاتی که ذواتی تاریکند و

شیئیت ماهوی است که سبب تمایز ممکن

فاقد هسييتی ،در چشييم بصييیرت و در منظر

از ممتنع میگردد و با اسييتماع فرمان «کن»
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وجودی پذیرای فیض ربوبی گردیده و به

تشييأن ،تمامی این حصييص وجودی چیزی

اذن پروردگارش موجود میشيييود .معنای

نیستند جز ظهورات ذات و جلوههای اسما

شييیئیت در آیۀ شييریفۀ «إنّما قولنا لش ي إذا

و صفات آن حقیقت واحد .در این دیدگاه،

اردناه ان نقول له کن فیکون» در خصيوص

تجلّی و متجلی ،ج يایگزین امکييان فقری

ممکنات همین شيييیئیت ماهوی اسيييت و

میشيييود و تشيييکیک از مراتب وجود به

معنييای پييذیرش امر واجبی و فیض الهی

ظهورات وجود تلییر جهت میدهد و تمام

عبارت اسييت از «ظهور احکام آنها به نور

حقييایق وجودی اعم از عقول و نفوس و

وجود نه اتصاف آنها به وجود» (مالصدرا،

صيييورت های نوعی ،همگی از شيييئون و

.)42- 43 :1386

مراتييب آن نور حقیقی و از تجلیييات آن

بر مبنييای کثرت تشيييکیکی وجود،

وجود قیومی (مالصييدرا )251/2 :1581 ،و

ماه یات حیثیتی جز ح کا یتگری ندار ند

در حقیقت ،أظالل نور أحدی و رشيييحات

که در عالم عین ،حاکی از وجودات مقی ّد

فیض وا حد الهی و حق مخلوقٌ به (وجود

و هو یت های عینی هسيييت ند (مالصييييدرا،

منبسيييط) هسيييت ند و ماه یات ،اح کام آن

 )38/1 :1581و معرِّف ویژگی های متمایز

رشيييحات و محموالت آن ها خواهند بود

آنها از یکدیگر هسييتند نه مفاهیم منتزع از

(جوادی آملی.)335/2 :1376 ،

وجود رابط .بييه همین دلیييل اسييييت کييه
مالصيييدرا برای این حقایق متأصيييل واقعی

 .8-0اقتضای اعیان ثابته و حاکمیت آنها

خييارجييی ،نييام حصيييييص وجييودی را

از نظر عر فا ،هر ماهیتی ذا تاً ویژگی های

بر می گز ینييد ( مالصييييدرا724 :1363 ،؛

خاصيييی دارد که به آن «زبان اسيييتعداد و

مالصييدرا55 :a1363 ،؛ مالصييدرا:1581 ،

اقتضيييا» میگویند .در موطن اعیان ثابته هر

 247 /1و  )262/8و آنگاه که این محکی

ماهیتی با تمام خواص ،اقتضييائات و احکام

بييا همييان حييد و ویژگیهييا ،وجود ذهنی

خود متحقق اسييييت چ نان که عین ثا بت

می یابد و در ذهن ،ظهور و بروز مینماید،

انسييييان ،همراه با ویژگی های علم ،اراده،

معلوم انسان میگردد وگرنه چیزی که عین

اختیار و نطق اسييت .اعیان ثابته ،همانگونه

عینیت و خارجیت اسيييت ،هرگز در ذهن

که وجود نامجعول دار ند ،اسيييت عداد های

نمینشيييیند .با بازگرداندن نظریۀ علیت به

آنها نیز جعل ناپذیر اسيييت .اقتضيييائات و
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اسيييتعدادهای اعیان ثابته ،ازلی اسيييت و

در مراحل مختلف قوس نزول و یا صييعود،

الگوی حقت عالی در اظ هار و ای جاد اع یان

ظهور خود را از حق طلييب خواهنييد کرد

وجودی اسييت ،یعنی موجودات عالم عین.

(جامی.)231 – 232 :1373 ،

از اسيييتعداد اعیان ثابته به اسيييتعداد کلی،

در عرفييان ابنعربی ،همینطور کييه

اصيييلی و یر مجعول تعبیر میشيييود و

قضييا ،تابع معلوم اسييت ،قَدَر نیز تابع معلوم

اسيييت عداد تعی نات خلقی را اسيييت عداد های

یعنی اقتضائات و استعداد اعیان ثابته ا ست؛

جزئی ،فرعی و مجعول مینييامنييد .تمييام

زیرا قَدَر ،توقیت و تعیین احوال اعیان است

اسيييي تعييدادهييای جز ئی ،ز یر م ج موع يۀ

به وقت مقدّر و زمان معیّن« .القدرُ توقیت

اسييتعدادهای کلی و مندمج در آن هسييتند.

ما هی علیه االشييیا فی عینها من یر مزید»

همانگونه که حقتعالی به اشيييیای ثبوتی

(ا بن عر بی 1)131 :1556 ،ا ین ت ع ی ین و

(اعیان ثابته) در مرتبۀ علم ،اسيييتعداد کلی

توقیت ،در حقیقت ،مقتضيييای خودِ اعیان

یر مجعولی عطا میکند که بهواسييطۀ آن،

است که بر حسب استعدادشان طالب آنانند

ق بول و جود می ک ننييد و ت جل ّی ع ل می

و ممکن نیسييييت عینی از اع یان ،از ح یث

مییابند ،به اشييیا وجودی در مرتبۀ عین و

ذات و صييفت و فعل در دار هسييتی ،ظاهر

وجود خيارجی هم اسيييتعيدادهيای جزئی

گردد مگر به اندازۀ خ صو صیت ،قابلیت و

مجعولی ع طا میک ند که بهواسييي طۀ آن،

اسيييي تعييدادش (ا بن عر بی131 :1556 ،؛

ا حوال و جودی را میپييذ یرنييد (جييا می،

قیصييری414 :1374 ،؛ جامی211 :1373 ،؛

 .)117 – 118 :1373از همین رو ،تمييام

ا بن عر بی ،بی تييا 2.)65/2 :ن فس اال مر

اسيييت عداد هایی که موجودات در مرا تب

( مالصييييدرا )262/6 :1581 ،معروف در

نزولی وجود تا عالم ماده و مراحل صعودی

حکمت نیز همین قابلیت و اسيييتعداد ذاتی

آن تا قیامت از خود نشييان میدهند و آنها

نامجعول در تعیّن ثانی اسيييت که هر عین

را محقق میسييازند بیاسييتثنا در عین ثابت

ثابتی به زبان اسيييتعداد ،طالبِ آن اسيييت و

آن ها وجود دارد و علم خدا به اعیان ثابته

ع طا یای الهی ،تابع معلوم متجلی در م قام

به معنای علم به تمام آن استعدادهاست که

واحدیت و عین ثابت ا ست؛ زیرا ارادۀ حق

 .1قدر توقیت ،اموری است که اشیا در عین

 .2و سرّ القدر انّه الیمکن  ...استعداد الذاتی.

خارجی خود بر آن هستند بدون هیچ اضافهای.
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به طور مستقیم متوجه اهداف او یعنی همان

اسيييت که در این عالم حادث ،از ما سييير

چیزی است که در ازل تعیّن یافته و مشیّتش

میزند و ناشيييی از حجابهایی اسيييت که

دقیق ياً پیرو علم او و علم او هم دقیق ياً از

چشييمان ما را پوشييانیده اسييت (ابن عربی،

هدف علم او پیروی میک ند و هدف علم

128 :1556؛ ایزتسيييو .)255 :1384 ،حتی

او ،شيييما و حاالت شيييما ،یعنی اعیان ثابت

حا لت های نفسيييانی مان ند حیرت و عدم

افراد و خصیصههای تبدیلناپذیر آنهاست

حیرت ،علم و ج هل و ام ثال آن ،از همین

(ایزتسييو .)253 :1384 ،البته اعمال مشييیت

قاعده تبعیت میکنند (عفیفی56 :1356 ،؛

حق ،چیزی جز اعطيای وجود نیسييييت و

قیصری463 :1374،؛ کاشانی.)83 :1373،

اعطای وجود ،همواره واحد و یکسان است
اما قوابل فردی ،آن را به شیوههای متفاوتی
که با ماهیت خاص آنها سيييازگار اسيييت،
دریافت میکنند و آشيييکارش میسيييازند
(ابنعربی 76 -77 :1556 ،و .)83
بر اسيييياس این نگرش ،تمييام افراد
ان سان ،میبای ست همان با شند که ه ستند؛
زیرا از ازل ،اعیان ثابت آنها چنین سر شته
شده ا ست .هیچکس در عالَم ،چه خوب و
چه بد ،چه مؤمن و چه کافر و چه عاصی و
چه مطیع نمیتواند خالف مشیّت الهی گام
بردارد .از ن ظر ا بن عر بی ،فردی کييه بييا
رسييولاه منازعه میکند ،دقیقاً همان امری
است که میبایست روی دهد و این منازع،
نه از حدِّ حقیقت متعین خودش (در عالم
اع یان ثاب ته) فراتر رف ته و نه از جادۀ حکم
ازلی (قضييای الهی) ،منحرف شييده اسييت.
حکم رف تار نزاعآمیز وی ،فقط قضيييياوتی

 .8اختیار
 .0-8معنای اختیار و گسترۀ آن

از نظر مالصيييدرا ،اختیار عبارت اسيييت از
ارادۀ خاصييی که به هنگام تأمل در انجام یا
ترك فعل ،به اشيييارۀ عقل از انسيييان سييير
میزند و اراده ،بهواسطۀ فرمانی که نفس از
حس یا خ یال و یا به حکم جازم ع قل
دریافت میکند ،برانگیخته میشيييود .اراده
هم تعریف میشود به عزم جازم (مالصدرا،
 )158 :1332یا شيييوق مؤ کد برآ مده از
تصيييور علمی یا ظنی یا تخیلی چیزی که
مالئم با ذات ماسيييت و موجب تحریک
اعضييای ابزاری میشييود برای دسييتیابی
مطلوب.
ت عاریف للوی و اصيييطالحی اخت یار
مبتنی بر «ترجی دادن» و «تخ صیص دادن»
است و فاعل مختار بر کسی اطالق میشود
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که توانایی گزینش طرفین فعل را داشيييته

اراده ا ست .مال صدرا ،چنین فعلی را که به

با شد .دو طرفی که ن سبت به توانایی فاعل،

لحاظ ضرورت از فاعل سر میزند ،ملحق

یکسيييان ند و با ارادۀ فاعل ،یکی از طرفین،

به اف عال طبیعی میدا ند با این ت فاوت که

ضييرورت یافته و سييبب تحقق فعل یا ترك

انسيييان به ا راض و انگیزه هایی که او را

فعل می شود (طوسی 165 :1534 ،و .)326

وادار به اراده و عمل کرده ،آگاه اسييت اما

البته که این انتخاب ،مبتنی ا ست بر آگاهی

طبیعت ،فاقد چنین آگاهی است (مالصدرا،

فاعل و تالش او در فراهم کردن مقدمات

115/5 :1581؛ مالصييييدرا 351 :1366 ،و

وصييول به مقصييود و شييناخت موانع و رفع

.)531 – 533

آنها و در نهایت ،اقدام به عمل یا امتناع از
انجام آن.

ابنعربی ،از قا عدۀ «تعرف االشييي یا
باضيييدادها» اسيييتفاده کرده و برای اثبات

بنييابرا ین ،از نظر مالصييييدرا ،فعييل

نوعی اختیار و آزادی انسيييان ،نگاه خود را

اختیاری ،فعل مسيييبوق به قصيييد و اراده و

معطوف به جبر کرده و دو مع نای زیر را

علمی است که پس از تفکر و تأمل در خیر

ارائه داده است:

بودن و مف ید بودن و همچنین ،مالئ مت و

الف) وادار کردن موجود ممکن بييه

مطابقت با میل و ا شتیاق فاعل ،از فاعل سر

انجام فعل بهر م امتناع او از آن (ابن عربی،

میزنييد .از اینرو ،وی بر قیييد تردیييد در

بیتا52/1:؛ جامی.)26 :1373 ،

تشيييخیص خیر در انجام یا ترك فعلِ فاعل

ب) محکومیييت و تبعیييت اعیييان

پیش از اراده کردن ،تأکید دارد و همین را

وجودی از اقتضييائات و اسييتعدادهای ازلی

عامل تفاوت و تمایز فعل اختیاری از فعل

اعیان ثابتۀ خود.

ارادی میداند .وی به انسيييانی مثال میزند

معنای نخسييت جبر نهتنها در انسييان،

که در مواجهه با خطر فرو رفتن سوزنی در

بلکه در هیچ موجود ممکنی صادق نی ست

چشيييمش ،بهناچار و بدون هیچگونه تردید

و سييلبش از انسييان سييالبه به انتفا موضييوع

و تأملی پلک خود را میبندد و بهگونهای

ا ست .چون از یک سو با قدرت و صحت

عمل میکند که گویا توانایی باز نگهداشتن

صدور فعل از بنده منافات دارد و ابنعربی،

چشيييي مش را نييدارد و حييال آنکييه بيياز

اثبات قدرت برای موجود ممکن را دعوی

نگهدا شتن چ شم ،فعل م سبوق به آگاهی و

تأ
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1

محل ظهور فعل ا ست نه فاعلِ حقیقی فعل.

و از سيييوی دیگر ،فاعل حقیقی و ایجادی،

اگرچه عبد را قدرتی است برای انجام فعل

تنها حقتعالی اسيييت و هیچ موجودی جز

که اگر این قدرت نبود تکلیف متوجهش

او ،فاعل نیسيييت (ابن عربی ،بی تا 428/3:و

نمیشيييد اما همین توان نیز جلوۀ اوسيييت،

 2.)418/5پس در هیچ ممکنی ،نييه فعلی

همانطور که وجودش از آن اوسييت ،پس

مت صوَّر ا ست و نه عقلی که مقت ضی امتناع

قدرت ع بد و ف علِ م قدور ع بد هم تجلی

فعل باشد.

اوسييت که در عبد خودنمایی میکند .ولی

بدون برهان میداند (ابنعربی ،بیتا)52/1:

معنای دوم ،اصييلی از اصييول عرفان

آن گاه که متوجه جلوات متکثر و متعدد و

ابنعربی اسيييت که به حکم آن ،همۀ امورِ

صييور منعکسشييده در آینه شييویم و این

عالَم وجود از جم له اف عال و حتی حاالتِ

جلوۀ خيياص الهی را مورد مالحظييه قرار

بنیآدم به مقتضای استعداد اعیان آنها تابع

دهیم ،بالوجدان و به نحو یر قابل انکاری

حکم جبری ازلی تلییرناپذیری است که از

او را موجود مخ تاری می یابیم وگر نه آ یۀ

ازل تا ابد همچنان جاری و سيياری اسييت و

شریفۀ «الیکلفاه نف ساً اال و سعها» (بقره:

هیچ موجودی ،حتی خدا را از آن گریزی

 )286چگونه میتوانسييت مصييح تکلیف

نیست .در این نگرش وحدتگرایانۀ وجود

باشييييد (ابن عربی ،بی تا 335/1:و  574و

شيييناختی ،چون قدرت و اختیار انسيييان،

)623؛ ابنعربی با تفاوت قائل شيييدن میان

چیزی جز قدرت و اراده و اختیار حقتعالی

واژه های جبر و قهر یا اکراه ،جبر ذاتی و

نیسيييت ،دیگر جایی برای طرح قدرت و

اضيييطراری یا تکوینی را کامالً متفاوت از

اختیار انسيييان و گسيييترۀ آن باقی نمیماند.

جبر به معنای سيييرنوشيييت و تقدیر میداند
3

فاعل حقیقی حق اسيييت نه عبد ،عبد تنها

(ابن عربی ،بی تا )167/3 :و معتقد اسيييت

 .1الجبر ال یصييي عند المحقق لکونه ینانی صيييحۀ

 .2کل ما دخل فی الوجود من عین و حکم ه تعالی

الفعل للعبد فانّ الجبر حمل الممکن علی الفعل مع

ال للیره ...إذ ال ف عل إال ال یه و ال فا عل إال اه و ال

وجود اإلبایۀ من الممکن فالجماد لیس بمجبور الأنّه

حکم إال ه و ال حاکم إال اه.

ال یتصور منه فعل و ال له عقل عادی ،فالممکن لیس

 .3الجبر فی الممکن أن یجبره یره ال عینه ولو رام

بمجبور الن ّه ال یتصيييور منه فعل و ال له عقل محقق

خالف ما جبر علیه لم یسيييتطع فهو مجبور عن قهر

مع ظهور اآلثارمنه.

مخیر بالنظر الی ذاته.
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جبر ذاتی و تکوینی که مقتضيييای ذات و

جزئی ،یعنی عین ثييابييت فردی متحقق در

حقیقت هر موجود و مقهور اختیار سرشتی

صييقع ربوبی (قیصييری 5.)61 :1374 ،رابطۀ

و ذاتی انسان است (ابنعربی ،بیتا534/1 :

حقييایق کلی بييا موجودات عييالَم وجود،

و 688؛  34 /3و  1)366به مع نای ت قدیر و

چیزی جز تفر ید کل یات نیسييييت و از این

سيييرنوشيييت برخاسيييته از اکراه نیسيييت

ح یث ،شيييب یه مُث ُل افالطونی اسييييت که

(ابن عربی ،بی تييا 2)34/2 :بلکييه بييه این

مالصييدرا قائل به آن اسييت .بر اسيياسِ قول

معناست که انسان فطرتاً ،ناگزیر از انتخاب

صری ابنعربی ،به دلیل عدم تحقق وجود

و اختیار ا ست .ان سانی که مظهر حق ا ست،

فینفسيييۀ آن ها در عالم عین ،هرگز حالت

اختیارش نیز مظهر اختیار حق اسيييت با این

وجودی رؤیت ناپذیر خود را رها نمیکنند

تفاوت که بر اختیار انسان ،اضطراری سایه

و از باطن و حوزۀ یبی -علمی خود ،به

افکنده ا ست که ن شان از عبودیت او دارد،

درنمیآی ند و وجود عینی و خارجی پ یدا

برخالف اختیار حقتعالی که مطلق ا ست و

نمیکننيد (ابن عربی .)41 :1556 ،بيه قول

شييایسييتۀ مقام ربوبیت او (ابن عربی ،بی تا:

جامی «اینها ،حقایق الزم طبایع موجود در

.)566/3

3

خارج هسييتند نه خود طبایع خارجی» .ولی

بييا هميۀ تبیینهييای ذکرشييييده هنوز

بيه دلیيل نفوذشييييان در موجودات عینی،

نمیتوان جبر ناشی از تبعیت هر فرد از عین

ظاهریا ند چون موجود تفرد یاف ته ،چیزی

ثابتش را از صفحۀ ذهن ،پاك کرد .بهویژه

یر از عین ثاب تۀ کلی نیسييييت (ابن عربی،

که در ج هانبینی ابنعربی ،هم با ح قایق

41 :1556؛ ا یزتسييييو .))286 :1384 ،هر

معقول کلی ،یعنی اع یان ثاب تۀ کلی مان ند

فردی از افراد انسان ،مظهر عین ثابت انسان

انسان روبرو میشویم و هم با حقایق معقول

اسيييت اما عین ثابت انسيييان ،همچنان مرتبۀ

 .1االختیار فی المختار اضييطراریاً أی البدّ أن یکون

 . 3فی االخت یار ،رائ حهالربوب یه و االضيييطرار کل یه

مختاراً فاالضطرار اصلٌ ثابتٌ ال یندفع.

عبودیت.

 . 2الن االخت یار ی ناقض الجبر فیعلم االنسييييان ع ند

 ... .5هی المسماه باالعیان الثابته سوا ٌ کانت کلیه أو

ذل لک ماهو المراد باالخت یار؟ و یری أن ّه ما ثمّ فی

جزئیه فی اصطالح اهل اه.

الوجودین (وجود حق و وجود ع بد) إالّ الجبر من
یر إکراه ،فهو مجبورٌ یر مُکره.

تأ
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یگانگی و معقولیت خود را نگه میدارد و

ثابت آنها ست که در علم الهی مقرّر شده

با ظهورش در افراد متعدد ،متکثر نمیشييود

اسيييت .گروهی به نحوِ اجمال ،علم به آن

ولی بييا تحققش در افراد ،بييالطبع رنييگ

دارند که ابنعربی ،آنان را «اهل برهان و

خاص محمل عرضيييی را به خود میگیرد،

ایمان» میخواند ولی آگاهی اهل ک شف و

چ نان که علم و ح یات با هر عالِم و حیّی

شهود به نحو تفصیلی است .اینان نه تنها در

نسبت یکسانی دارد جز آنکه علم و حیات

هر مورد و هر حال و هر ز مان بر احوال

حق ،قدیم اسيييت و عین ذات او و علم و

عین ثابت خودآگاه ند و میدانند که چه

حیات انسييان ،حادث اسييت و یر ذات او.

میخواهند (ابنعربی )63-61 :1556 ،بلکه

رابطييۀ اعیييان کلی بييا موجودات جزئی،

با شهود دیگر اعیان ثابته و اقت ضائات آنها

رابطهای دو سویه ا ست و همانطور که این

به احوال کنونی و آی ندۀ آن ها نیز واقف ند.

حقييایقِ کلیِ رؤیييتنيياپييذیر بر موجوداتِ

چون منبع و مأخذ این علم ،امور نگاشيييته

عینیِ فردی ،تأثیر میگذارند موجودات نیز

شده بر لوح عین ثابت ا ست ،پس علم شان

از آن ها م تأثر میشيييو ند و تأثیری را که

به خودشان بهمنزلۀ علم خداوند بر آنان ست

موجودات فردی بر آن ها اع مال میکن ند،

و در واقع این خداوند اسييت که اعیان ثابتۀ

میپذیرند (ابنعربی.)41-43 :1556 ،

آنان و احوال و اقتضيييائات آن را برایشيييان

عالوه بر اع یان ثاب تۀ کلی ،ابنعربی،

مکشوف گردانیده است و آنها با مشاهدۀ

قائل به اعیان ثابتۀ جزئی نیز هسيييت که در

آن اعیان ،بر لوازم و احوالی که در مقامات

آثار مالصييدرا نمودی ندارد و از این حیث

و مراتب مختلف ،مترتب بر آنها می شود،

همان ند حقایق جزئی عالم م ثال منفصيييل

آگيياه میگردنييد (ابن عربی 63 :1556 ،و

هسيييت ند (الب ته من های مخلوق بودنشييييان).

.)132

ابنعربی ،در مبحث قضييای الهی از عارفان
کامل و واقفان به س يرِّ قَدَر سييخن میگوید

 .8-8حوزۀ اختیار و چگونگی صدور فعل

که بر قضيييای رفته و مقتضيييای قابلیت و

در نظام صدرایی ،انسان از حیث تکوینی و

اسيييتعداد ازلی عین ثابت آگاهی دارند و

بر اساس قضای حتمی الهی ،ذاتاً موجودی

میدان ند آن چه از سيييود و ز یان یا خیر و

مرید و مختار آفریده شيييده اسيييت و فاعل

شييرّی که به آنها میرسييد ،اقتضييای عین

حقیقی افعال خود ا ست (مال صدرا:1374 ،
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)274؛ اگر چه ت مام کردار ها و رف تار های

م لک و ملکوت را ای فا میکن ند) و در هر

وی همانند اصيييل هسيييتیاش منتسيييب به

مرتبييه و عييالَمی از عوالم نفس انسييييانی

خداست (مالصدرا )377/2 :1581 ،اما این

بهگونهای خاص و متناسيييب با آن عالم،

انت ساب ،انت ساب طولی و با وا سطه ا ست و

ظهور مین ما ید .در عالم ع قل انسييييانی

بروز افعال از سوی انسان ،وابسته به تمامیت

به صورت قضیه و حکم ظاهر می شود و در

یافتن ه مۀ اجزای زنجیرۀ ع لل و عوا مل

عالم نفس انسييانی ،عین شييوق اسييت و در

اسييييت که خود او ای جادکن ندۀ برخی از

عالم طبیعت ،همان میل اسييت (مالصييدرا،

آنهيياسييييت .عوا م لی ه م چون :را یز،

.)351-352/6 :1581

ت مایالت و عواطف ،سيييوابق ذهنی و قوۀ

اگرچه در آثار مالصيييدرا با عبارت

عقل و سييينجش و موازنه و مالاندیشيييی،

«هر آنچه در عالم ملک و ملکوت اسيييت

قيدرت ،اراده ،عزم و جزم و در نهيایيت،

طبع خاصييی دارد و آثار مخصييوصييی را از

تحریييک عضيييالت و جوارح .در نگيياه

خود بروز میدهد و هر طبعی ،مسييخّر فعلِ

عرفانی مالصييدرا ،همانطور که خدا فاعل

خاصِ تلییرناپذیری ا ست که تخطی از آن

بالتجلی اسيييت ،انسيييان نیز که بر صيييورت

نیز ممکن نیسييت» مواجه میشييویم ولی با

رحمان آفریده شده است نسبت به افعال و

در نظر گرفتن اصيييول وجودشيييناسيييی و

مبادی فعلش ،فاعل بالتجلی اسيييت و امور

انسيييانشيييناسيييی نظام فلسيييفی 1او ،بهویژه

چهارگانۀ علم و اراده و شييوق و میل که به

حرکت جوهری ،ذات و جوهرۀ انسيان أمر

قول مالصييدرا «رفیقِ وجودند» (مالصييدرا،

یر ثييابتی تلقی میشيييود کييه در تلییر و

 )353/6 :1581در مقام ذات انسيييان معنای

دگرگونی و حرکت از نشيييئهای به نشيييئۀ

واحدی دارند .این معنای واحد ،به هنگام

دیگر اسييت و انسييان در روند اسييتکمالی

صيييدور و انتشيييا افعال در عالم خارج که

میتواند با انتخاب های خود به أعلی علیین

مبتنی بر حبّ به ذات اسيييت ،از مراتب و

برسد و یا به اسفلالسافلین سقوط کند و یا

قوای متوسيييطی می گذرد (که حکم عالم

در میانۀ هر دو ویژگی در تردد باشييد .البته

 .1اصييول :اصييالت وجود ،وحدت حقیقت وجود،

جسيييمانیه الحدوث و روحانیه البقا  ،اتحاد عاقل و

مجعول یت وجود ،حضيييور مطلق در مرت به مقی ّد،

معقول.

نظریييۀ ف قر وجودی و عینالربط بودن معلول،

تأ
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که اف عال انسيييان در مرت بۀ حیوانی ،اف عال

محصيييول در نظر گرفتنِ هدف های عالی

ارادی است و وجود قوهگونۀ اختیار از بدو

معنوی و خ یر اخالقی و کمييال علمی و

وجود نطفهگونه تا پایان بلوغ حسيييیاش،

قرب حق است و از سوی دیگر ،برآمده از

نمیتواند نقشی ایفا کند و پس از پشت سر

پرتوافشييانی قوۀ تعقل اوسييت که میتواند

گذاشييتن مرحلۀ نفسييانی یا حیوانی و ورود

اهمیت هدف و راه های وصيييول به آن و

به مرت بۀ انسيييانی -عقالنی مخ تارا نه عمل

موانع سر راهش را بهطور منطقی بررسی و

مييیکيينييد (مييالصييييدرا263/2 :1581 ،؛

محاسبه کند و در این بررسی ،سوابق ذهنی

مالصدرا )183/7 :1366 ،و برای رسیدن به

و قوۀ پیشبینی خود را به کار میاندازد و

اهدافش مراحل تصيييور فعل ،تصيييدیق به

بييا در نظر گرفتن لوازم و نتييایج مترتييب،

فييایييده ،اراده ،عزم و جزم و در نهييایييت

انجام فعل یا ترك آن را انتخاب کند.

تحریک عضالت را طی میکند که در این
مقاله به خاطر سيييهولت در بیان با عبارت

 .3نقش اعیان ثابته بر اختیار انسان

اختصييياری «اندیشيييه تا عمل» از آن یاد

در ن گرش عرفييا نی مالصييييدرا ،هم يۀ

میشود.

موجودات امکانی ،مظاهر و شيييئونات حق

در نظام صيييدرایی ،همانطور که در

هسييتند و هیچ ذرهای از ذرات عالم هسييتی

تفاوت مع نای فعل ارادی با فعل اختیاری

نیسيييت که نور وجود حق در آن سيييریان

گفته شد ،شک و تردید ،موازنه و سنجش،

نیافته و ظهور نکرده با شد .گویی حقتعالی

الزمۀ فعل اختیاری و از مخت صات ان سان و

به اعت بار م بدئ یت وجود و ک مال ،نور و

محصييولِ تعقل و اندیشييه و حتی تمایالت

ظهور در هر شأنی و در هر قوهای هم شأن

عالی مختص به انسييييان ،م ثلِ ت ما یل به

و همقوۀ آن می شود و به سبب طلب ذاتی

زیبایی ،تمایل به حقیقتجویی ،تمایالت

ممکنات در حد مرتبۀ وجود شان در مظاهر

اخالقی و امثال آن است و از او « شخصیت

بييه وجود انبسيييياطی تنزّل یييافتييه اسييييت

اخالقی» میسييييازد کيه مبتنی بر توانيایی

(مالصييييدرا8-5 :a1363 ،؛ مالصييييدرا،

ایسييي تادگی و مقاومت در برابر محرکات

 .)373 - 375 /6 :1581در این دیدگاه ،در

ریزی حیوانی و به عقب راندن آنهاست.

حييالی کييه موجودات بييهویژه بنييدگييان،

پ یدایش توا نایی مذکور از یک سيييوی،

تش يخّصييی دارند اما چون تش يخّص و تعیّن
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آن ها از حق اسيييت ،افعال بندگان نیز در

الزمۀ آن هاسيييت .نقص هیچ موجودی به

عین این که حقیق تاً ف عل ع بد اسيييت ولی

وجود یا فیضی که از فیاض هستی دریافت

چون در قلمرو حول و قوۀ مطلق الهی قرار

داشيييته اسيييت بازنمیگردد بلکه ناشيييی از

دارد و با حفظ مرا تب خالق و مخلوق و

شيييیئ یت ماهوی و ج هت م حدود یت آن

مصيييونیت حق از تشيييبّه به خلق ،فعل الهی

است (مالصدرا374/6 :1581 ،؛ مالصدرا،

تلقی میشيييود .چون مفیض و مفياض بيا

 )151 :1332و تفاوت محدودههای وجود،

حفظ مراتب از یک سيينخ هسييتند و در دار

ریشه در تفاوت اسما و صفات متجلی در

هسيييتی ،چیزی جز وجود ،ظهور نييدارد.

یب ذات و مظاهر آن ها یعنی ،اعیان ثابته

معیّت قیومی حق ،پیو سته مالزم عبد و فعل

دارد .بر اسيييياس م بانی عر فانیِ ،آفرینش

اوسييت و بدون معیّت قیومی وی هیچ فعلی

ان سان بر صورت رحمان ،تناک ا سمائی و

از هیچ موجودی صادر نمی شود و قیومیّت

کون جامع بودن ان سان در عرفان ابنعربی،

حق هیچ معلولی را در ان جام امور ،تن ها و

بهویژه آفرینش انسيييان به دسيييت خدا که

مطلقالعنان رها نکرده اسيييت (مالصيييدرا،

کنایه از جمع صيييفات جالل و جمال الهی

 .)274 :1374معی ّت قیّومی حق ،در وجود

در وجود ان سان دارد (ابن عربی45 :1556 ،

انبسييياطی و در مرتبۀ تعیّنات و مخلوقات و

و 155؛ ابن عربی ،بی تا .)263/1 :هر فردی

در یييک کالم در مقييام ظهور و هسيييتی،

از افراد انسييييان به دل یل مظهریتش ،ذا تاً

پشتوانۀ هر نوع فعلی است.

برخوردار از صفات علم و قدرت و اراده و

از سيوی دیگر ،گفته شيد که ماهیات

اختیار و یره اسيييت و تفاوت کارکرد و

با آن که وجود حقیقی ندار ند و در پرتو

بروز این صيييفات در افراد مختلف ،نتی جۀ

تجلیييات ذاتی و فعلی وجودِ حق ،ظهور

جزئی ّت یافتن این اسييي ما کل یه در موطن

می یاب ند ،آن گاه که این حدود وجودی،

عبدی و نا شی از خ صو صیات تعیّن جزئی

مورد مالحظه قرار گیرند ،چون ذات آنها

ا سما و ربوبیت آنها ست (جامی:1373 ،

پس از تحلیل عقلی من حیث هی و متمایز

 )53کييه از هر موجودی تنهييا آنچييه را

از وجود لحاظ شود ،من شأ کثرت و احکام

میطلبد که طبعاً در آن ظهور دارد .موجود

آن مييیشييييونييد .ایيين حييدود وجييودی،

هم به سييهم خود و به مقتضييای اسييتعداد و

خودبهخود نقصهایی را به دنبال دارند که

سرشت ازلیاش از ربِّ خود طلب نمیکند
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مگر صفات و اعمالی را که ربّ او ایجاب

کردن ،با چه خُلقوخویی با فرزندان خود

میک ند ( جامی156 :1373 ،؛ کاشييييانی،

تعامل کردن و اصوالً عمل به وظیفه و تعهد

115 :1373؛ قیصری.)533 – 535 :1374 ،

پدری ،همه و همه بنابر نظر مالصيييدرا تابع

در دسيييتگاه وحدت وجودی مالصيييدرا با

فرمول «اندیشييه تا عمل» اسييت .با مشيياهدۀ

طرح مسيييألۀ بسيييیطالحقیقه بهویژه وجود

کردارهييای سيييلطييهگرانييۀ فردی ،متوجييه

منبسيط ذومظاهر ،نقش عین ثابت انسيان بر

می شویم که وی مثالً تحت تأثیر ا سم قاهر

افعال اختیاری هر یک از افراد انسيييان را

یا ج بار و مان ند آن و ربوب یت آن ع مل

میتوان چنین ترسیم کرد:

می کنييد و بييا کردارهييای م هرورزانييه و

خداوند بهعنوان فیاض علیاالطالق،

محبيتآمیز ،احکيام و آثيار اسيييم ودود،

افاضهکنندۀ وجود است و تفاوت وجودات

رئوف ،لطیف عطوف و ميياننييد آن را بييه

تابع مرتبۀ وجودی آن ها و به ع بارت بهتر،

منصيييۀ ظهور میرسييياند و قطعاً آنگاه که

میزان بهرهمندی آن ها از وجود و کماالت

تحت ربوبیت اسيييم عاصيييی قرار گیرد در

وجودی اسيييت .در دنیا که عالَم حدود و

برابر هر امر تکلیفی ،خواه دینی باشيييد یا

نقص هاسيييت افراد انسيييان که در حرکت

اخالقی یييا اج تميياعی و یره ،مقيياومييت

جوهری و روند اسيييتکمالی رو به رشيييد

میکند اما به دلیل خصييیصييۀ انتخابگری

خود ،همواره در حييال دسييييتیييابی بييه

ذاتی -انسانیاش و تبعیت از فرمول «اندیشه

فعلیّتهای پلکانی حقیقت خویش هسييتند،

تا عمل» میتواند یکی از طرفین امر و نهی

نهتنها افعال و کردارشان بلکه افکارشان نیز

را انتخاب کند و بیشيييک ،نتایج و آثار

ت حت تأثیر این م حدودۀ وجودی و تابع

متر تب بر هر انت خابی ،امری ضيييروری و

ظرفیتی ا ست که در م سیر ا ستکمالی خود،

قطعی اسيييت و اسيييتمرار آن بنا بر قواعد و

شيکل میگیرد و احکام و آثار نمایانشيده

اصيييول حرکت جوهری و اتحاد عاقل و

در هر مرتبه نیز تابعِ اسييمی اسييت که تحت

معقول تشييکیل دهندۀ سيياختار وجودی هر

هدایت و ربوبیت آن واقع شده است« .پدر

فرد و به قول مالصدرا ،شخصیت و «شاکلۀ

بودن» میتواند مظهر اسيييم خالق ،رازق و

وجودی» اوسييييت (اخالقی– 43 :1355 ،

حفیظ بيياشييييد ( قیصيييری737 :1374 ،؛

 .)37کیفر و پاداش ،تابع همین شيييياک لۀ

کاشيييانی )158 :1373 ،اما چگونه پدری

خاص سيييياخ تهشييييده به دسييييت هر فرد
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(مالصيدرا )17/3 :1581 ،و از لوازم اعمال

امینت و آرامش زندگی کنند و همکار و

صيييادر از ما و حاکی از آثار و نتایج آن

همدل و همیار همدیگر باشيييند .درسيييت

اعمال و از لوازم ذاتی و تبعات آنهاسيييت

است که فرد مطیع بهراحتی و زودتر از فرد

(مالصيييدرا .)183 :1332 ،به دلیل نواقص

عاصيييی ،پذیرای اوامر تکلیفی ،اخالقی،

حاصييل از هر مرتبه از مراتب اسييتکمالی و

مدنی و  ...است اما این بدان معنا نیست که

رشييييد انسييييانی ،ت کالیف دینی و اخالقی

وی توانایی بر عصيييیان ندارد و یا افعالش

اعالم شده از سوی پیامبران ،در واقع حکم

تابع فرمول «اندیشيييه تا عمل» نیسيييت .هر

چراغها و تسيييهیلکنندههایی (مالصيييدرا،

رفتاری با هر ویژگی که از فرد سر میزند،

235 :1332؛ مالصيييدرا- 352 /1 :1366 ،

قا بل تلییر و انت خاب اسييييت اگر چه در

 1)351را ای فا میکن ند تا هر فردی با هر

مقطعی و تحت شرایط خاص و از سر جبر

ویژگی تکوینی ،تحت تربیت هر اسمی که

محیطی یا  ...باشيييد .اگرچه به دلیل لبۀ

قرار گرفته باشيييد ،بتواند در راه سييياختن

صفتی یا اسمی از اسما و صفات جاللی یا

شييياکلۀ خویش از آن ها بهره های الزم را

جمالی بر هر کس ،شاهد بروز آثار همانها

ببرد یا بدانها پشييت کرده و بیاعتنا باشييد.

ه ستیم اما چون در هر جاللی ،جمالی و در

از سوی دیگر ،به دلیل اجتماعیبودن انسان

هر جمال ،جاللی نهفته اسيييت ،توانایی و

و نیاز به همیاری و تعامل با دیگران و در

ا ستعداد تلییر که مح صول انتخاب آگاهانه

نتیجيۀ اصيييطکيياكهييا و سيييوگیریهييای

است ،در انسان امری ذاتی و درونی است،

سيييودجو یا نه و بیشيييترخواهی افراد ،لزوم

اگرچه افعالِ فردِ عاصی تابع عین ثابت او و

حاکم یت قانون و کنترل جام عۀ انسييييانی

الزمۀ اسييم العاصييی و امثال آن اسييت اما

امری ضروری و مبرهن است و افراد انسان،

چون ذاتاً توانایی بر انتخاب یکی از طرفین

مظهر هر اسمی از اسمای الهی که باشند یا

انجييام فعييل یييا ترك آن را دارد ،تعریف

در هر شيييرایطی که تحت هدایت اسيييمی

قدرت بهمعنای «أن شا فعل و أن لم یشأ لم

قرار بگیر ند ،بتوان ند در ک نار ی کدیگر با

یفعل» بر او صادق است .اگر فرعون صرفاً

 .1ثمره بعثه الرسل و ایه إنزال الکتب ،هدایه الخلق
و سيييلوکهم إلی طریق الحق و تبعیدهم عن اللی و
الضالل و العمی و الحرمان و الکفر و الطلیان. ...
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تحت تربیت ا سم العا صی با شد ،بی شک،

ذاتاً واجد صيييفات علم و قدرت و اراده و

هیچ رفتار دیگری جز عصيييیانگری از او

اختیار اسيييت و توانایی انتخاب یا تقویت و

سر نمیزند؛ حال آنکه در نهاد همۀ افراد

تضيييعیف ویژگیهای ناشيييی از عین ثابت

انسيان ،ویژگیهای طاعت و کفر ،خشيم و

خود را دارد و در هر فعلی میتواند تحت

محبت ،قهر و کین و دیگر صييفات متضيياد

تربیت اسيييمی باشيييد و آثار همان اسيييم را

جاللی و جمالی به صيييورت بالقوه ،نهفته

ظاهر میسازد.

اسييت که بنا به شييرایط و اقتضييائاتِ خاص

در نگرش هسيييتیشيييناسيييانۀ وحدت

محیطی ،اخالقی ،دینی و  ...از آن ها سييير

وجودی ابن عربی ،حق در هم يۀ صيييور

میزند.

ممکنات جلوهگر ا ست و مُحدثات ،مظاهر

در فلسيييفۀ مالصيييدرا در خصيييوص

صيييفات الهیاند ،اتصييياف به خوب و بد،

رابطييه و نسيييبييت حصيييص وجودی بييا

پسند و ناپسند ،امر اعتباری و موضوع نسبی

حقیقهاالنسييانیه یا رابطۀ افراد انسييان با کلی

نيياشيييی از نگرشهييای عرفی ،شيييرعی،

طبیعی و حقیقهاالنسييانیه ،نظر بر این اسييت

اخالقی ،اجتماعی و امثال آن ا ست وگرنه،

که هر فرد با احتسييياب شيييرایط و عوامل

صييفات در حقیقتِ خود ،نه محمودند و نه

وراثتی ،محیطی ،تربیتی و ام ثال آن ،قط عاً

مييذموم و فقط نشيييياند هنييدۀ ظ هورات

توا نایی وصيييول به ک مال ن هایی و فعلی ّت

گونييا گون ح قنييد و از حیييث و جودی،

ان سانی در نهادش تعبیه شده ا ست و چون

مقتضييای طبیعت وجودند و از این نظر همه

هر مادهای پذیرای صييورت متناسييب با آن

یکسيانند (عفیفی)135 :1356 ،؛ آنگاه که

ا ست ،طبیعی ا ست که عالیترین کماالت

ف عل ب ند گان با اصيييول و اح کام دینی،

از آنِ کاملترین اسيييتعدادها و پایینترین

اخالقی و  ...مقایسه شود محکوم به احکامِ

کماالت برای ناقصترین آنها ،مقرّر گشته

در ستی و نادر ستی ،بد و خوب و امثال آن

اسييت (مالصييدرا .)175 - 183 :1332 ،در

می شود .چون فرق است میان ارادۀ حق که

اینجا نیز همین قاعده ،حاکم اسيييت؛ یعنی

جنب يۀ تکوینی دارد بييا امر حق کييه جنب يۀ

هر فرد انسيييانی که تحت هدایت و تربیت

تشيييریعی دارد .ارادۀ حق ،تلییرنيياپييذیر و

هر اسيييم از اسيييمای الهی قرار گیرد از آن

تخلفناپذیر اسيييت اما انجام یا عدم انجام

جهت که فردی از عین ثابتِ انسانی است،

امر تشيييریعی در اخت یار مکلفین اسييييت و
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اتصييياف افعال آنان به طاعت و معصيييیت،

نه مجعول به جعل مرکبند و نه مجعول به جعل

منوط به مطابقت یا عدم مطابقت آن فعل با

بسيييیط .صيييادر از حق ،تنها خیر اسيييت و شييير

امر و نهی الهی و تکلیف ابالغشده از سوی

صيييدورناپذیر اسيييت .خدا از رهگذر رحمت

پیامبران است.

فراگیر و سييعۀ وجودی و علمی خود ،حقایق و

در ن ظام حک مت مت عال یۀ صيييدرا نیز به

لوازم و احکام ذواتی را که طالب وجود بودند

مقتضای قانون عمومی وجود و مظهریت اسما

مورد رحمت خویش قرار داد و سييپس آنها را

الهی ،وجود خلق هدایتیافته و هدایتنایافته،

در عالم خارج ایجاد کرد ،همانگونه که ابتدا

خیر و شييير ،طاعت و معصيييیت کامالً طبیعی و

در حضييرت علم ،مورد عنایتشييان قرار داد .پس

ضيييروری اسيييت (مالصيييدرا53/1 :1366 ،؛

وجود ،همان رحمت اسيييت که شيييامل تمام

مالصييدرا)324 - 327 :b1363 ،؛ اما صييدرا

موجودات و قابلیت آنها میشود و حتی شامل

برخالف ابنعربی ،نا پاکی ها و آلودگی ها را

ضيييب هم میگردد ،زیرا ضيييب نیز ماهیت

متوجه نقایص موجودات میداند و بر این عقیده

ه ستیپذیری دارد و احکام و آثاری مانند م و

است که نقص و عیب ،کمی و کاستی ،پلیدی

درد و مانند آن را به دنبال دارد که با طبیعت

و زشيييتی بهرۀ ماهیات اسيييت و هر موجود از

انسيييانی سيييازگاری ندارد و در این صيييورت،

حیث حد وجودیاش که ناشيييی از تنزّل آن از

رحمت همانگونه که شيييامل اموری یر از

کمال هستی است ،شرّ تلقی میشود (مالصدرا،

آنها ست ،م شتمل بر آنها نیز خواهد بود .خیر

374/6 :1581؛ مالصييدرا153 - 155 :1332 ،؛

و رحمت از صيييفات ذاتی حقتعالی و شيييرّ و

مالصييدرا .)235 :b1363 ،چون شييرور امور

ضب ناشی از بیاستعدادی و بیقابلیتی برخی

نسيييبی هسيييتند که از مقایسيييه و تقابل با خیر

برای وصيييول به کمال مطلق و رحمت کامل

دیگری ،به دسييت میآیند وگرنه زشييتی و شيرّ

الهی اسييت و از آن به «شييقاوت» و «شيير» تعبیر

بالذات ،وجود ندارد و تنها به ماهیات به دلیل

می ک ننييد ( مالصييييدرا .)15 :1332 ،از ن ظر

ضييعف آنها و عدم وصييولشييان به کمالی که

مالصيييدرا ،اطاعت و بندگی ،ناشيييی از همان

شييایسييتۀ آنها باشييد ،تعلق میگیرد ،یا به دلیل

فطرت نخسيييتین و الزمۀ ذات بندگان اسيييت و

همنشینی دائمی با عدمها و قوا و صفات عرضی

گناه عملی ا ست که بهمقت ضای شرایط زائد بر

است که الزمۀ بعضی ماهیاتند و سرچشمۀ این

ذات و عامل بیگانه ،عارض میشيييود و عبدی

معانی ،امکان ذاتی و استعداد و ماهیت است که

که تحت ربوبیت «اسيييم المضيييل» قرار گرفته
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اسيييت طا لب امور و حاالت ظل مانی مادی

الگوهای از پیش ترسييیمشييدۀ عالم قضييای

میشيييود که با فطرتش منافات دارد ولی چون

الهیا ند که در مرت بۀ تجلی ،عین متجلی و

ذات او مقتضی امور متضاد و منافی با حقیقت و

عین ذات متجلی به تعیّن خاص هسيييت ند.

گوهرش شود ،این امور عارض بر او می شوند

د فاع مالصييييدرا از نظر یۀ و حدت وجود

و در نتیجييه در وجودش دو جهييت مالیم و

ابنعربی و انتقال ت شکیک از مراتب وجود

سييازگار با فطرت و جهت منافی و ناسييازگار با

به مظاهر ،جبر را در ساحت رفتاری انسان،

فطرت ،جمع می شود .سازگاری و مالیمت به

به ذهن مت بادر میسييييازد؛ زیرا در نظر یۀ

این جهت است که ذواتشان آن را اقتضا کرده

وحدت شييخصييی وجود ،همهکاره در دار

و منافات و ناسيييازگاری آنها نیز بدین جهت

وجود ،حضيييرت حق اسيييت و در نتیجه،

است که ذاتشان اقتضای قبول آن را داشته است

صييدور هر فعلی از انسييان ،صييدور مجازی

(مالصييدرا )182 - 183 :1332 ،و در مجموع،

است.

هر سيييخن ،فعييل ،حرکييت ،سيييکون ،فکر و

از سييييوی د ی گر ،ا گرچييه از ن ظر

تصوری که از تو صادر می شود ،مظاهرِ اموری

مالصيييدرا و ابنعربی ،انسيييان ،مضيييطر به

اسيييت که در ذات تو مکنون اسيييت و مجالی

اختیييار اسييييت یعنی از حیييث وجودی

صيييفات و آثاری اسيييت که در ذات تو پنهان

موجودی اسيييت که فطرتاً و ذاتاً ،مختارانه

اسييت .محبت تو ،موجب ظهور آثار سييتایش و

ع مل میک ند و به همین دل یل مأمور به

تعظیم و خوشرویی و احترام اسييت و دشييمنی

تکلیف ا ست و م ستحق پاداش و کیفر ،اما

تو ،ای جادکن ندۀ رنج و گرف تاری و بدگویی و

تفاوت اسيياسييی نگرش مالصييدرا در این

امثال آن است (مالصدرا.)151 - 154 :1332 ،

خ صوص ،چنین خال صه می شود که اوالً،

نتیجهگیری

وی انسييييان را فا عل حقیقی اف عال خود
میدا ند ،ثان یاً ،با ترسيييیم رو ند چگونگی

مالصييييدرا ت حت تأثیر ابنعربی ،قا ئل به

صيييدور فعل از انسيييان که در این مقاله با

ماه یات عالم علم الهی با نام اع یان ثاب ته

عنوان اختصيييياری «انييدیشييييه تييا عمييل»

اسيييت که از لوازم اسيييما و صيييفات حق

نام گذاری شيييد ،نتیجه و مسيييئولیت فعل،

هسييتند که در واقع ،شييیئیت ثبوتی دارند نه

مستقیماً متوجه خودِ انسان می شود و به این

وجودی .اعیييان ثييابتييه ،همييان ميياهیييات و

ترتیب نه خدشهای به اعتقاد وی در پذیرش
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نظریۀ وحدت شخصی وجود ،وارد میشود

حق در ذات و گوهرۀ انسيييان و حاکمیت

و نه مخ تلکن ندۀ نظر وی ،پیرامون نقش

فرمول «اندی شه تا عمل» بر رفتار و کردار و

انسان در صدور افعال اختیاری اوست؛ زیرا

اف کارش ،مسيييتلزم پذیرش جبر و ناتوانی

اگر مقتضای نظریۀ تجلیات اسمائی و لوازم

انسيييان در انتخاب و تلییر و تحوّل مراحل

آنها یعنی اعیان ثابتۀ عرفا در این است که

مختلف زندگی نیسييت .اگرچه در هر فعل

دادۀ حق ،همان دادۀ عین ثابت بنده است و

و حرکت و سيييکونی قطعاً تحت ربوبیت

بنده هر چه را به دسيييت میآورد از ناحیۀ

ا سمی ا ست و خارج از محدودۀ صفات و

عین ثابت اوسييت و اسييتعداد عین ثابت در

ویژگی اسييم حاکم ،نمیتواند عمل کند و

عالم یب به قلم تقدیر رفته اسيييت اما به

ظاهرکنندۀ آثار رحمت و لطف و عصيييیان

دلیل سریان بالقوۀ صفات جاللی و جمالی

و گمراهی و مانند آن 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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“Omniscience” is an attribute of classical theism
understanding which affects how other doctrines of classical
theology – e.g. immutability, God’s free will, man’s free will, etc. –
are understood. John Swinburne, the contemporary English
philosopher of religion, argues that the classical notion of
omniscience is not coherent, but incompatible with human free will,
God’s free will, the first-person propositions, the Tense
propositions, and ultimately the scripture; therefore, he has gone
beyond the classical notion of “Omniscience” and has provided a
more modified explanation of this concept. Swinburne believes that
God’s worship is not diminished on grounds that the knowledge of
God is limited, or because of logical rules, or plans that God has not
yet decided on, or because God Himself has limited His knowledge.
Yet Swinburne’s modified version of Omniscient theory does not
seem to be compatible with other attributes of God, such as Creative.
It seems that Swinburne has erred in stating that knowledge is
limited to Propositional knowledge and considers knowledge of God
to be of that type; because in addition to Propositional knowledge,
intuitive knowledge can be obtained and God’s knowledge can be
considered as such. Because Swinburne considers God to be
temporal, when God has imposed this restriction on himself, there
can be no preference to a specific time.
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In this survey
first Swinburne’s objections
are discussed, and then these
objections are critiqued.
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تاریخ دریافت:

چکیده« :علم مطلق» وصفی از خداباوری کالسیک است که چگونگی فهم آن بر سایر آموزه-

1355/5/16

های خداباوری کالسیک ،همانند تلییرناپذیری ،اختیار خداوند و اختیار انسان تأثیرگذار است.

تاریخ پذیرش:

سویینبرن ،فیلسوف معاصر انگلیسی معتقد است که تلقی کالسیک علم مطلق ،نگاه منسجمی

1355/12/2

نیست و با اختیار انسان ،اختیار خداوند ،گزارههای ناظر بر شخصِ اول ،گزارههای زمانمند و در

واژگان کلیدی:
علم مطلق ،علم
مطلق تعدیل-
شده ،گزارههای
زمانمند،
اختیار ،سویین-
برن

نهایت متن مقدس ناسازگار است؛ لذا وی از تلقی کالسیک «علم مطلق» عبور و تبیینی تعدیلیافتهتر
از این مفهوم ارائه کرده است .او معتقد است که چون محدود بودن علم خداوند یا به جهت قواعد
منطقی یا برنامههایی است که خداوند هنوز تصمیم نگرفته است یا از این جهت است که خداوند
خود علمش را محدود ساخته است ،بنابراین چنین محدودیتهایی مانع پرستش خداوند نمیشود.
به نظر میرسد نظریۀ علم مطلق تعدیلیافتۀ سویینبرن با وصف خالقیت خدا سازگار نیست؛
همچنین سویینبرن علم را منحصر در معرفت گزارهای کرده است و از علم شهودی خدا افل
است .از آنجا که سویینبرن خداوند را زمانمند در نظر گرفته است برای زمانی که خداوند علم
خود را محدود نموده است مرجحی نمیتوان در نظر گرفت .توصیف و تفصیل منسجم مطالب
فوق و بررسی آنها به شیوۀ تحلیلی ،موضوع و د د ۀ اصلی مقالۀ پیش رو است.
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دیگر این است که به لحاظ منطقی و قواعد

مقدمه

الب فیلسييوفان خداباور و متکلمان سيينتی

ریاضييیاتی ،تلقی علم مطلق ،امکان تحقق

اینکييه «خييداونييد هر چیزی را میدانييد»

ندارد .در نهایت ،برخی مدعیاند این تلقی

متفقالقول بودند .علم جامع و کامل برای

با متن مقدس هماهنگ نی ست .سویینبرن

موجود مجرد کامل ،بسيييیط و تلییرناپذیر

نیز ا شکالهای متعددی بر تلقی کال سیک

ضييروری بود و همواره یکی از اوصيياف

از علم خداوند بیان کرده اسيييت .در این

کمالیۀ خداوند لحاظ میشييد؛ این تلقی از

پژوهش سيييعی میشيييود اشيييکييالهييای

علم الهی در الهیات کالسیک با مشکالتی

سيييویینبرن بر تلقی کالسيييیييک از علم

مواجه بود و اخیراً نیز بر تعداد اشيييکاالت

خداوند مورد تحقیق و بررسييی قرار گیرد؛

وارد شيييده بر آن از سيييوی خداباوران یا

اما قبل از آن به این پرسش مهم میپردازیم

خداناباوران افزوده شده است .اشکالهای

که خاسيييتگاه و موطن نخسيييتین ایدۀ علم

ارائهشيييده بر چند قسيييم هسيييتند :برخی

مطلق کجا بوده است؟

مدعیاند که تلقی کالسيیکِ از علم مطلق
خداوند با اوصاف دیگر او ناسازگاراست؛

 .0خاستگاه ایدۀ علم مطلق خدا

برای م ثال ،علم مطلق با تجرد خداو ند،

ماوردس ،3فیلسييوف آمریکائی معاصيير در

ک مال اخالقی او ،تلییر نا پذیری ،قدرت

باب خاسييتگاه ایدۀ علم مطلق معتقد اسييت

مطلق و اختیارش ناسييازگار اسييت .برخی

که یکی از خا ستگاههای این ایده ،عبارات

اشيييکال ها مدعیاند که این تلقی از علم

و اظهارات متن مقدس اسييت و خاسييتگاه

مطلق ب يا سييييایر آموزههييای خييدابيياوری

دیگر آن شيياید این بوده اسييت که بدون

کالسیک در تالئم نیست و با آموزۀ اختیار

تو سل به علم مطلق ،نمیتوان اعتماد کامل

انسييانها که تقریباً در این سيينت پذیرفته

به توانایی خداوند جهت رسیدن به اهدافش

شده است ،در تعارض است .اشکال دیگر

در جهان داشت .خاستگاه دیگر این آموزه

تئیسييم1

و احتماالً قویترین آنها ،الهیات موجود

سييازگار نیسييت و تلقی کالسييیک از علم

کا مل اسييييت ( Maverodes,2010:

خداوند ،منجر به پانتئیسم 2می شود .اشکال

 .)251گریفین ،5متفکر پوی شی ،در کتاب

1.Theism.
2. Pantheism.

3.Maverodse.
4.David Griffin.

این اسييت که اصييالً این آموزه با

ا
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خدا ،قدرت ،ش يرّ مینویسييد که علم مطلق

اشيياره کرده اسييت ،لکن او به علم پیشييین

خاسييتگاه یونانی ندارد بلکه بر اسيياس متن

خيييدا اشيييييارهای نيييکيييرده اسيييييت

مقدس ،خداباوران کالسیک این وصف را

( .)Dombrowski, 2005: 62خدایی

به این آموزه اضييافه کردهاند و در تالشييند

که ارسطو به تصویر میکشد ،خدایی است

بهگونهای این وصيييف را تبیین کنند که با

که تنها به خود میاندیشيييد .بنابراین علم

سييييایر اوصيييياف او در تالئم بيياشييييد

مطلق خدا نزد ار سطو به معنای علم به یر،

( .)Griffin,2004: 75سیر تاریخی این

مورد اشييياره و تأکید ارسيييطو واقع نشيييده

ایده به روشنی بحث کمک میکند.

است .ارسطو در این باب مینویسد« :بدون

افالطون در ر سالههای خود عباراتی آورده

تردید ،او دربارۀ الهیترین و شيييریفترین

که داللت بر علم مطلق خداوند دارد .او در

موجودات میاندیشييد ،بیآنکه تلییر بیابد،

رسالۀ آپولوژی مینوی سد« :دانندۀ راستین،

 ...بنابراین عقل الهی باید تنها دربارۀ خود

جز خدا نیست و مراد خدا از پاسخی که به

تع قل ک ند و تعقلش ،تع قل در بارۀ تع قل

زبان سخنگوی پر ستشگاه دلفوی جاری

است» (ارسطو.)551 :1385 ،

سيياخت این بود که بیارجی دانش بشيير را

فیلو ، 2فیلسيييوف یهودی -یونييانی،

عیان نماید» (افالطون)24 ،1383،؛ همچنین

بهعنوان نخستین خداباور کالسیک شناخته

در رسالۀ پارمنیدس مینویسد« :آیا آنکس

می شود .بهگفتۀ برخی محققان ،دلیل کافی

کييه دارای دقييیييقتييریيين و کييامييلتييریيين

وجود دارد که معتقد شویم که فیلو به علم

شيييناسيييایی ها اسيييت ،خدا نخواهد بود»

مطلق خداو ند باور داشييي ته اسييييت؛ لکن

(افالطون .) 1444 : 1383،در قوانین نیز به

شواهد کافی وجود ندارد که معتقد شویم

علم مطلق خداوند اشييياره شيييده اسيييت

ایييدۀ علم مطلق از فیلو نشييييأت میگیرد

(افالطون .)2235 :1383،ب نابراین ،میتوان

( .)Williamson, 1970: 401فیلو در

گفيت خيداونيد در نزد افالطون عالوه بر

تفسيييیر بر جریان هابیل و قابیل انکار علم

کلیييات از جزئیييات نیز آگيياه اسييييت.

مييطييلييق بييرای خييداونييد را مييعييادل

دامبروسيييکی ،1محقق آمریکييائی ،معتقييد

خداناباوری3میداند .او میگوید این یک

اسييت گرچه افالطون به علم مطلق خداوند

باور خداناباورانه اسيييت که معتقد شيييویم

1.Dombrowski.
2. Philo.

3.Atheism.
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چشيييم خداو ند به همهچیز نفوذ ندارد ...

 .8ا شکالهای مطرح شده بر علم مطلق

خداوند نهتنها آنچه را قابل دیدن اسيييت

خداوند

میبیند ،بلکه آنچه را پوشيييیده اسيييت نیز
ميييیبيييیييينيييد (.)Byron,2011: 87

 .0-8ناسازگاری علم مطلق خدا با اختیار انسان

آگوسييتین 1در کتاب پانزدهم شييهر خدا به

مسيييألۀ ناسيييازگاری علم مطلق خداوند و

علم پیشيييین خداو ند اشييياره میک ند...« :

اختیار انسييان از قرون وسييطی مطرح بوده

تصيييمیميات او در هميۀ امور بيه موجيب

ا ست .نل سون پایک 3میگوید این ا شکال

قطعیييت علم سييييابقش ،قطعی اسييييت»

را بوئیتوس ،5فیلسييوف قرن شييشييم ،ابراز

(آگوسييتین .)664 :1353،آکوئیناس 2یکی

کرده است ( .)Pike,1965: 27بوئیتوس

از سييه متفکر تأثیرگذار در باب مسييألۀ علم

در کتاب پنجم تسلّای فلسفه مینویسد:

مطلق شييناخته میشييود .آکوئیناس ،قرائتی

«اکنون من بهواسطۀ شکِ دشواری مبهوت شدم ...
این که خداوند ،بهطور مطلق از هر چیزی علم پیشین
دارد و این که اختیار وجود دارد ،به نظر میرسد این
دو علیه یکدیگر نهاده شدهاند و بسیار با یکدیگر در
تغایرند؛ زیرا اگر خداوند هر چیزی را به نحو پیشینی
میداند و هیچ خطائی نیز نتواند داشته باشد ،باید آن
امر بالضروره اتفاق بیفتد  ...در این صورت ،نهتنها
کنشهای انسانهای فانی ،بلکه تأمالت و ارادههای
بود»
نخواهند
اختیاری
نیز
آنان
(.)Boethiuse,2001: 130

سيييیسيييت مات یک از علم مطلق با تو جه به
دیدگاه های ارسيييطوئی -افالطونی که از
طریق آگوسييتین ،بوئیتوس ،مفسييران عرب
ارسطوئی و ابنمیمون ،فیلسوف یهودی ،به
او رسيييييیيييده بيييود ،فيييراهيييم آورد

( .)Huges,1995: 65وی در الهیييات
جامع طی مقاالت شيييانزده گانهای سيييعی
میک ند علم مطلق خداو ند را به تصيييویر
بکشييد و اشييکالهای وارد برآن را پاسييخ
دهد و قرائتی من سجم از این آموزه با سایر
اوصيييياف خداو ند مان ند تلییر نا پذیری و
سيييييرمييدیييت فييرازمييانييی ارائييه دهييد
(.)Aquinas, 1981: 95-116

1. Augustine.
2.Aquinas.

صيييورتبندی این اسيييتدالل ،به نحو
ذیل است:
 )1اگر خداوند به نحو پیشيييینی هر
چیزی را میداند ،بنابراین بالضيييروره آن
امور واقع میشوند.
 )2اگر کنشهای خداوند بالضييروره
3.Nelson Pike.
4. Boethiuse.

ا
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واقع شوند ،در آن صورت ،انسانها مختار

 .0-0-8رویکردهای ارائهشده جهت حل

نخواهند بود و این خالف فرض خداباوری

تعارض علم پیشین خدا و اختیار انسان

کالسييیک اسييت؛ زیرا یکی از آموزههای

زاگزبسييگی ،1فیلسييوف و معرفتشييناس

خداباوری کال سیک ،مختار بودن ان سانها

معا صر آمریکائی معتقد ا ست دو رویکرد

است.

جهت حل این مسييألۀ دشييوار وجود دارد.

متألهان و فیلسيييوفان در طول تاریخ

در رویکرد نخ ستین سعی می شود در عین

فلسيييفه سيييعی داشيييتند برای این اشيييکال

حفظ معنای حداکثری علم مطلق ،معنای

چارهای بیندیشيييند .برای مثال ،فیلسيييوفان

حداکثری اختیار انسيييان نیز حفظ شيييود.

ا سالمی و متکلمان شیعی بر این باورند که

رویکرد دوم ،یکی از دوگانۀ علم مطلق/

علم پی شین حق تعالی با قید اختیار ان سان بر

اختیار را انکار میکند یا نگاهی حداقلی به

افعال اختیاری او تعلق میگیرد و خداوند

آنهييا دارد ( Zagzebeski, 2010,

با علم ازلی خود میدا ند فالنی با اخت یار

.)475

خود چنین و چنييان خواهييد کرد و چنین
علمی نه نافی اختیار بلکه مؤید و مبتنی بر
آن نیز هسيييت (الهیجی.)64-72 :1365 ،
سویینبرن پاسخهای ارائهشده را نمیپذیرد
و تقریر جدیدی از اشيييکال ناسيييازگاری
اختیيار و علم مطلق خيداونيد بر اسيييياس
معرفتشييناسييی جدید ارائه میکند؛ لذا در
ادامه ،نخسييت پاسييخهای دادهشييده به این
م سأله بههمراه نقد سویینبرن ارائه و سپس
قرا ئت سيييویینبرن از این اشييي کال ب یان

الف :تمسک به سرمدیت فرازمانی

طبق رویکرد توسييل به سييرمدیت فرازمانی
خداوند که متعلق به بوئیتوس و آکوئیناس
اسييييت و حتی پیشتر از این دو در آ ثار
پروکلس 2و آمینیوس 3ن یز ریشييييه دارد،
خداوند فرازمان اسييت و همهچیز برای او
حضيييور دارد ( Zagzebeski, 1991:

 .)36بوئیتوس در کتيياب پنجم تسيييالی
فلسفه مینویسد:
« ...از آنجا که خداوند یک موقعیت همهسرمدی و
همهحضوری دارد ،علمش نیز به همان ترتیب ورای
هر حرکت زمانی است ...؛ سرمدیت او سلسلۀ

میشود.

1. Zagzebeski.
2. Proclus.

3. Ammonius.
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نامتناهیِ گذشته و آینده را احاطه نموده است ،او در
علم بسیطش ،همهچیز را بهگونهای که آنها اکنون

انجام میشود ،میبیند»

( Boethiuse, 2001:

.)146

در این رویکرد ،خداو ند از ارت فاع
سيييرمدیت ،همهچیز را میبیند ،اما چون
فرازمان اسييت هیچ قبلیت و بعدیتی مطرح
نیست .بنابراین سخن گفتن از علم پیشینی،
بييا توجييه بييه این رویکرد روا نیسييييت و
آیندهای برای خداوند مطرح نیست و چون
خداو ند آن ح قایق را به نحو سييير مدی
میداند ،علم خداوند باعث سلب اختیاری
نمیشود.
تو ماس آکوئی ناس ج هت مقبول یت
راهحل مذکور ،مثالی ذکر میکند:
«برای ما ،به خاطر آن که حوادث ممکن آینده را
بهعنوان آینده میدانیم ،هیچ یقین و قطعیتی در باب
آنها ،نمیتواند وجود داشته باشد ،به جز برای خدا،
که آنها را از ارتفاع سرمدیت میداند .انسانی که در
جاده راه میرود ،نمیتواند آنهایی را که بعد از او
میآیند ،ببیند؛ اما انسانی که از ارتفاع ،جاده را میبیند،
میتواند تمام کسانی را که در جاده سفر میکنند،

ببیند»

( Kenny, 1969: 261; Kenny,

ن سبت به حوادث ممکن ،علم پی شین دا شته
باشد ،منفی است .سخن از علم پیشین یک
موجود سيييرمدی فرازمانی و تقدم و تأخر
پدیدهها نسييبت به او صييحی نیسييت؛ زیرا
خداو ند نسييي بت به هر پدیدۀ زمانم ندی
معیت سيييرمدی دارد .حوادث زمانمند از
د ید گاه ما موجودات ز مانم ند ،مت قدم و
م تأخر ند .ب نابراین یک موجود سييير مدی
عالم مطلق ،از حوادث ز مانم ند به نحو
حضيييوری آگيياه اسييييت ( & Stump
.)Kretzmann, 1981: 454
این رویکرد ،مقييدم يۀ نخسييييت از
اسييتدالل ارائهشييده بر پیشييینیبودن علم
خداوند را علیه مسيييألۀ علم مطلق /اختیار
انسييان را مورد انتقاد قرار داده اسييت و با
تمسييک به آموزۀ سييرمدیت ،بیان میکند
که اص يالً علم خداوند پیشييینی نیسييت که
اشييي کال فوق م جالِ طرح یا بد؛ لذا این
رویکرد سيييعی می کنييد از علم مطلق
حداکثری خداوند و در عین حال ،اختیار
حداکثری انسانها دفاع کند.
سيييو ی ین برن در بيياب این راهحييل،

.)2010: 485

و کرتزمن 1از مدافعان معاصييير

میگوید :مدل سيييرمدیت فرازمانی خود،

آموزۀ سرمدیت خداوند مینوی سند :پا سخ

باعث مفسيييدههایی همانند همزمان شيييدن

به این پرسيييش که آ یا خداو ند میتوا ند

پدیده های مختلف زمانی ،ناسيييازگاری با

اسيييتام

1. Stump & Kretzmann.
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متن مقدس ،عدم ارتباط خداوند با جهان

( ،)Zagzebeski, 2010: 475لذا با

زمانمند ،معنادار نبودن مقوله هایی همانند

توجه به رویکرد ارسييطو در باب قضييایای

عفو و بخشش ،پاداش و مجازات و موجب

ممکن مربوط به آینده ،برخی از الهیدانان

ت بد یل خداو ند به شيييخص فا قد ح یات

نیز قائل به این شدهاند قضایایی که مربوط

میشيييود؛ لذا راه حل مذکور را نمی پذیرد

به کنشهای آیندۀ انسيييانهاسيييت ،ارزش

(.)Swinburne, 1993: 223-229

صدق ندارند و لذا نه صادقند و نه کاذب.

ب :استدالل جنگ دریایی ارسطو

از این جهت ،این قبیل قضایا ،متعلق معرفت

این اسيييتييدالل در واقع مبتنی بر تحلیييل
قضيييایای مربوط به آینده اسيييت .برخی
فیلسييوفان در باب ارزش صييدق قضييایای

خداوند واقع نمی شوند و مسألۀ علم پیشین
خدا و اختیار انسييان مطرح نیسييت .در این
رویکرد از میان دوگانۀ علم پیشین /اختیار،
علم پیشيييین خدا تضيييعیف شيييده اسيييت

مربوط به آینده معتقدند این قبیل ق ضایا نه

(.)Zagzebeski, 2010: 475

صييادقند نه کاذب .به نظر میرسييد در این

سویینبرن در باب راهکار «استدالل

رویکرد ،ارزش صييدق قضييایای مربوط به
آینده شبیه به دیدگاه ارسطو است.

ارسيييطو در کتيياب العبيياره 1می-
نویسد « :ضرورتاً فردا جنگ دریایی یا ر
میدهد یا ر نمیدهد ،ولی فردا نه وقوع
آن جنگ دریایی ضروری ا ست و نه عدم
وقوع آن» (.)Aristotle, 1995: 83
در واقع ارسطو ،ارزش صدق را برای
قضييایای ممکن آینده انکار کرده اسييت.
مطييابق این رویکرد ،هیچ قضيييی يۀ ممکن
مربوط به آینده حتی برای موجودی عالم
مييطييلييق ،قييابييل دانسيييييتيين نييیسيييييت
1.De Interpretatione.

جنگ دریایی» مینویسد:
در این روش« ،صدق» به نحوی متفاوت از کاربرد
عرفی آن بهکار رفته است؛ چرا که در فهم عرفی،
قضایای مربوط به آینده و همچنین کنشهای
اختیاری آینده یا صادقند یا کاذب .بنابراین اگرچه
ممکن است که ما از صدق و کذب اینگونه قضایا
آگاه نباشیم ،لکن آن قضایا یا صادقند یا کاذب .اگرچه
میتوان بر معنای خاص از صدق اصرار ورزید ،لکن
به نظر میرسد استفاده از معنای متعارف «صدق»
کمتر گمراهکننده است ( Swinburne,1993:
.)180

بنييابراین برخالف رویکرد ارسيييطو،
بهعق یدۀ سيييویینبرن ،ممک نات آی نده و
کنشهيای آینيده ارزش صييييدق دارنيد،

076

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

اگرچه به لحاظ منطقی ،یرِ قابل دانسييتن

 .8-0-8قرائت سویینبرن از اشکال

هستند(.)Zagzebeski, 2010: 475

ناسازگاری علم خداوند و اختیار انسان

ج:تمایز بین دو نوع ضرورت

رویکرد سيييوم که منتسيييب به آکوئیناس
اسييت ،بیانگر این اسييت که باید میان دو
گزارۀ «بال ضروره ،اگر خداوند علم پی شین
به چیزی داشييته باشييد ،آن اتفاق خواهد
افتاد» و «اگر خداوند به چیزی علم پیشيین
داشييته باشييد ،آن بالضييروره اتفاق خواهد
افتاد» تمایز قائل شد؛ فقط گزارۀ دوم است
که اختیار را از انسيييان ها سيييلب میکند
( )Swinburne,1993: 174وليييی
اله یات تن ها به گزارۀ نخسيييت ن یاز دارد
(.)Swinburne,1993: 177-178
سيييویینبرن در باب راهحل مبتنی بر
تمایز ضرورت مینویسد :اشتباه آکوئیناس
مبتنی بر این فرض اسييييت کييه قضيييیييۀ
« خداو ند  Xرا به نحو پیشيييین میدا ند»
قضييیهای کامالً در باب گذشييته اسييت ،اما
این قضیه در باب گذشته نیست و صدق و
کذب آن تا حدودی مبتنی بر اموری ا ست
که هنوز ر نداده اسيييت .بنابراین جهت
قضیۀ مد نظر ،ضرورت نیست تا بخواهد از
طریق تمایز میان ضرورتها حل شود بلکه
در واقع جهات چنین قضایایی ،امکان است
(.)Swinburne, 1993: 178

سویینبرن معتقد است موضوع ناسازگاری
مسألۀ علم پیشین /اختیار بهخاطر عدم تمایز
بین دو نوع ضرورت نیست که مطرح شده
اسيييت .همچنین ،این مسيييأله بهخاطر این
نیست که هرچه خداوند میداند ،باید اتفاق
بیفتد و در نتیجه ،اختیار سييلب میشييود؛
بلکه ناسازگاری علم مطلق /اختیار ،بهخاطر
این نکته ا ست که «هرچه ه ست و خواهد
بود ،خداوند باید به آن علم دا شته با شد».
بنابراین محل نزاع در واقع حول مسيييألۀ
«علم» است ،نه ضرورت و نه سلب اختیار.
لذا سييویینبرن مسييأله را به تحلیل علم در
معرفت شناسی جدید سوق میدهد و سعی
می کنييد ع لم خييداونييد را بر اسيييياس
معرفتشيييناسيييی جدید تحلیل کند .او
مینویسد:
«اگر Pبه  Xعلم داشته باشد ،باید شرایط متعدد
دیگری نیز فراهم شود .نخست آنکه  Xصادق
باشد؛ چون اگر چیزی صادق نباشد ،اگر گفته شود
که شخصی به آن علم دارد ،نادرست است .دوم آن-
که  ،Pنگرشِ شناختی خاصی نسبت به  Xداشته
باشد که میتوان آن را بهعنوان باور به  Xتوصیف
کنیم (بهعبارتی ،او به  Xباور داشته باشد) .مؤلفۀ
سوم ،آن است که  ،Pدر باور به  Xموجه باشد؛ یعنی
دلیل درستی برای باور به  Xداشته باشد .کسی که
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به  Xباور دارد ،اما در باور به  Xموجه نیست (به-
عنوان مثال ،او دلیل کافی برای باور به  Xیا
باورنداشتن به  Xنداشته باشد) بهنحو نادرستی گفته
میشود که او به  Xعلم دارد .اکنون اگر شخصی در
این معنایی که تحلیل کردم (یعنی واجد بودن هر سه
مؤلفه) ،عالم مطلق باشد ،او همۀ قضایای صادق را
میداند» ).)Swinburne, 1993: 174

شيييخص مخ تار ان جام مید هد ،هر آی نه،

توضييی این که در معرفتشييناسييی

باورهای شيييخص عالم مطلق ،در معرض

جدید ،گزاره ،متعلق معرفت است و جهت

خطرِ کيياذب بودن قرار میگیرد؛ زیرا در

حصولِ علم ،سه مؤلفۀ باور ،صدق و توجیه

حیطۀ قدرتِ شيييخص مختار نیسيييت که

الزم اسيييت .بهعبارت دیگر ،علم به باور

باورهایِ پیشييینِ شييخص عالِم را صييادق

صادق موجه گفته می شود .حال زمانی که

گرداند؛ چرا که اگر این امر (یعنی صييادق

گفته می شود شخص (الف) به گزارۀ (ب)

کردن باورهای پی شین شخص عالم مطلق)

علم دارد ،باید سييه مؤلفۀ باور ،صييدق و

در م حدودۀ قدرتِ شيييخص مخ تار قرار

توجیه حاضيير باشييند؛ یعنی نخسييت باید

بگیرد ،مفسييدهای در پی خواهد داشييت؛

شخص الف ،به آن گزاره باور داشته باشد؛

یعنی الزم می شود که امری در زمان حال،

دوم آنکه باور او صادق باشد و در نهایت

سبب امری در زمان گذشته شود که این به

آن باورِ صييادق ،موجه باشييد؛ یعنی دلیل

لحاظ منطقی مُحال اسيييت .لذا شيييخص

کافی برای صدق آن داشته باشد .بنابراین،

مخ تار با انت خاب های خویش ،باور های

اگر باوری صييادق باشييد ،ولی دلیل کافی

شيييخص عالم مطلق را در معرض کاذب

برای آن وجود نداشيييته باشيييد ،آن باورِ

بودن قرار خواهييد داد و هرچييه تعييداد

صييادق ،معرفت و علم محسييوب نخواهد

فا عل های مخ تار بیشيييتر باشييييد ،ت عداد

شييد .از سييوی دیگر ،شييخص مختار ،طبق

کنشهای اختیاری بیشيييتر میشيييود و در

تحلیلی کييه سيييویین برن ارائييه میدهييد،

نتیجييه ،احتمييال کيياذب بودن بيياورهييای

شخصی است که تحت تأثیر هیچ وضع یا

شيييخص عالم مطلق بیشيييتر خواهد شيييد.

عاملی پی شین نبا شد و کنش او فقط و فقط

بنابراین برای باورهای شخص عالم مطلق،

انت خاب خودش باشيييد« .مع نای این که S

مؤل فۀ «صييييدق» نمیتوا ند تأمین شيييود

مختارانه کنشی را انجام دهد ،این است که

عمل انجام شييده در زمان  ،t1در نهایت ،با
انتخاب او در زمان  t1معین شده با شد ،نه
اینکه با امور پی شین ضروری شده با شد»
).)Swinburne, 1993: 175
لذا اکنون با توجه به انتخابهایی که

(.)Swinburne,1993: 174-176

078

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

«اکنون توجه کنید هر شخص( Pعالم مطلق) در
زمان  ،tدر باب آنچه ( Sفاعل مختار) انجام خواهد
داد ،باورهایی دارد S .با انتخابهایی که در t1
میکند ،باورهای شخص Pرا صادق یا کاذب می-
گرداند .اما این در حیطۀ توانایی  Sدر  t1نیست که
حالتی را فراهم سازد تا  Pباورخاصی در  t1داشته
باشد؛ زیرا اگر  Sاز چنان قدرتی برخوردار باشد ،او
خواهد توانست منشأ فعلی در زمان گذشته شود .به
نظر میرسد تأثیر در زمان گذشته به لحاظ منطقی

انسييانها علم داشييته باشييد ،باید خداوند

مُحال باشد» (.)Swinburne, 1993: 175

جهت ح صولِ علم ،سه مؤلفۀ باور ،صدق

همانطور که در تحلیل علم گفته شد ،باید
باورهای صادق ،موجه باشند و جهت موجهبودن
الزم اسييت میان باورهایِ شييخصِ عالم مطلق و
کنشهای شييخصِ مختار رابطهای برقرار باشييد و
اگر این رابطه برقرار شييود ،آنگاه دیگر شييخص

جهييت علم خييدا بييه کنشهييای اختیيياری
انسييانها ،دو مؤلفۀ صييدق و توجیه امکان
حصول ندارند ،لذا این تلقی صحی نیست.

صورتبندی تقریرسویینبرن از اشکال
عبارت است از:
 .1اگر خداوند به کنشهای اختیاری

و توجیه را داشته باشد.
 .2حصول مؤلفۀ صدق و توجیه مُحال
است (رفع تالی).
 .3بنييابراین خييداونييد بييه کنشهييای
اختیاری انسانها علم ندارد (رفع مقدم).

مختار ،مختار نخواهد بود؛ یعنی جهت حصييول

حصييول مولفۀ دوم ،یعنی صييدق ،مسييتلزم

مؤلفۀ سييومِ علم ،اختیار از کف میرود (زیرا در

تالی فاسدِ تأثیر در زمان گذشته می شود که امری

تعریف اختیار قید شد که تحت هیچ عاملی نباشد

محال است .حصول مؤلفۀ سوم ،یعنی توجیه ،الزم

اما در اینجا شييخص مختار باید با شييخص عالم

میآید که بین باور صادق خداوند و کنش ان سان

مطلق جهت حصييول توجیه برای شييخص عالم

مختار ،رابطهای برقرار باشييد که در این صييورت

مطلق ،در ارتباط با شد) Swinburne,1993:

موجب میشود شخصِ مختار ،دیگر مختار نباشد.

).)176-177
بنابراین سویینبرن نتیجه میگیرد ،از

این دو امر باعث رفع تالی میشوند و در نتیجه ،رفع
تالی رفع مقدم را در پی دارد؛ بنابراین علم خداوند

آنجا که ح صول سه مؤلفۀ باور ،صدق و

شيييا مل کنش های اخت یاری نمیشييود و تلقی

توجیه برای هر معرفتی الزم اسيييت و در

کالسیک از علم مطلق تلقی موجهی نیست.1

تلقی کالسييي یک از علم مطلق خداو ند،
 .1در اشيييکال ناسييياز گاری علم مطلق خداوند با

همنظرند اما روش اسيييتدالل آنها متفاوت اسيييت.

اختیار انسان ،متألهان الهیات گشوده نیز با سویینبرن

بهعنوان مثال ،هاسييکر،خداباور گشييوده نیز قائل به
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 .8-8ناسازگاری تلقی کالسیک علم مطلق

کند ،باعث تالی فاسدی خواهد شد که آن

با اختیار خداوند

برخالف روند علیت ا ست .جهت ح صول

سييویینبرن در این اسييتدالل در صييدد به
تصویر کشیدن این نکته است که اگر قائل
به تلقی کال سیک از علم خداوند ب شویم،
آن گاه این وصيييف ،یعنی علم مطلق ،با
دیگر وصيييف او ،یعنی اخت یار خداو ند،
ناسازگار خواهد بود .وی جهت نشان دادن
این نا سازگاری ،از همان رو شی که جهت
ترسيييیم ناسيييازگاری علم مطلق با اختیار
ان سانها ارائه شد ،ا ستفاده میکند؛ یعنی با
تحلیل علم بر ا ساس معرفت شنا سی جدید
و تحلیل اختیار بر این اسيياس که شييخص
مختار تحت هیچ عاملی نباشييد ،اسييتدالل
وی بدین ترتیب اسيييت :اگر خداوند عالم
مطلق است ،باید باورهای او صادق و موجه
باشيييند؛ اگر خداوند مختار اسيييت ،باید
انتخاب های او تحت تأثیر هیچ عاملی از
پیش نباشيييد؛ حال اگر خداوند بخواهد
انتخابی دا شته با شد که با باورهای صادق
پی شین او موافق نبا شد ،باعث کاذب شدن
باورهای او و در نتیجه ،عالم مطلق نبودن
او میشيييود؛ پس اگر خييداونييد بخواهييد
انتخاب او صادق بودنِ باورهایش را تأمین
این ناسييازگاری اسييت (قلخانباز و دیگران:1357 ،
.)158-215

مؤلف يۀ توجیييه نیز ،رونييد علیييت برعکس
می شود .بنابراین سویینبرن ،با توجه به این
اسييتدالل ،نتیجه میگیرد که علم خداوند،
شييييا مل کنش های اخت یاری آی ندۀ خود
نمیشود.
سویینبرن مینویسد:
«اما واضح و آشکار به نظر میرسد که [ Pعالم
مطلق] نمیتواند واجد باورهای صادق و موجه در باب
اعمال آیندة یک فاعل کامالً مختار ( )Aباشد؛ زیرا
اگر باورهای  Pصادق باشند ،آنها باید شامل این
باور نیز باشد که شخص  Aیک فاعل کامالً مختار
است .اگر  Pباید در این فرض که باورهایش در مورد
کنشهای شخصِ  Aصادق هستند ،موجه باشد ،او
باید در این باور که میان باورهایش و کنشهای آیندة
 Aهمبستگی وجود دارد ،موجه باشد؛ اما با این فرض
که هیچچیزی در گذشته به هر نحوی نمیتواند بر
آنچه  Aانجام میدهد ،تأثیرگذار باشد ،در این
صورت P ،تنها میتواند در این فرض موجه باشد که
همبستگیای میان باورهای او و کنشهای  Aوجود
داشته است ،اگر او در این فرض موجه باشد که
کنشهای  Aتفاوتی در باورهای او ایجاد کرده است
ت
 ...اما این فرض باعث میشود که روند علی ِ
معکوس جایز گردد؛ در این صورت همانطور که
تذکر دادم ،به لحاظ منطقی ،آن امری آشکارا
غیرِممکن است .بنابراین من نتیجه میگیرم که P
نمیتواند در داشتن باورهایش نسبت به کنشهای
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مختارِ آیندة یک فاعل مختار ،موجه باشد»

غیرممکن است که شخصی در عین برخورداری از

(.)Swinburne, 1993: p. 177

علم مطلق ،مختار مطلق نیز باشد»

همچنین او برای تأکید مجدد تأمین

(.)Swinburne, 1993: 177

نبودن مؤلفۀ سيوم مینویسيد« :او نمیتواند

 .3-8ناسازگاری علم مطلق با گزارههای

عالم مطلق و در عین حال ،مخ تار مطلق

زمانمند

با شد؛ زیرا او در دا شتن باورهایی در باب

اشيييکييال دیگر سيييویین برن بييه الهیييات

کنشهای اختیاری آیندهاش موجه نخواهد

کالسييیک در اعتقاد به علم مطلق خداوند،

بود» ()Swinburne, 1993: 177؛ یا

این اسييييت که اگر علم مطلق به مع نای

«زیرا یک شييخص مختار مطلق نمیتواند

«دانسييتن تمام قضييایای صييادق در زمان »t

در باب کنشهای اختیاری آیندهاش ،باور

باشييد ،مسييتلزم ناسييازگاری با گزارههای

موجهی داشيييته باشيييد» ( Swinburne,
.)1993: 179
صورتبندی استدالل دوم سویینبرن
چنین است:
 )1اگر خداوند به کنشهای اختیاری
خودش علم داشته باشد ،باید سه مؤلفۀ
باور ،صدق و توجیه حاضر باشند.
 )2لکن دو مؤلفۀ صدق و توجیه ،امکانِ
حصول ندارند (رفع تالی).
 )3بنابراین خداوند به کنشهای اختیاری
خود علم ندارد و تلقی کالسیک از
علم مطلق صحی نیست.
او مینویسد:
«من نتیجه میگیرم که این پرسش که آیا به لحاظ
منطقی امکان دارد شخصی عالم مطلق باشد و
همچنین انسانها موجوداتی مختار باشند ،مشکوک
است؛ لکن به لحاظ منطقی ،بهطور قطعی و مسلّم

زمانمند خواهد بود .گزاره های زمانمند
قضيایایی هسيتند که صيدق آنها منوط به
زمان خاصييی اسييت و در زمانهای دیگر
ارزش صييدق خود را از دسييت میدهند.
بهعبارتی دیگر ،آن قضيييایا فقط در زمان
خاصييی صييادق و در سييایر زمانها،کاذب
هسييتند .اگر خداوند عالم مطلق ،به معنای
«عالم به تمام قضيایا» باشيد ،باید به صيدق
این ق ضایا نیز آگاه با شد؛ لکن این ق ضایا
فقط در زمان خاصييی صييادقند .بنابراین به
لحاظ منطقی ،امکانِ علم پیشيييین به آنها
وجود ندارد .به نظر میرسيييد اصيييل این
اشکال متعلق به کرتزمن است .کرتزمن در
مقا لۀ «تلییر ناپذیری و علم مطلق» به این
اشييکال اشيياره میکند و معتقد اسييت اگر
شخ صی بخواهد عالم مطلق با شد باید آن
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زمان ،تنها زمان موجود باشيييد ،اما فرض

مقدور خداوند است که زمانی که خداوند

موجود ،خالف این ا ست و ما با زمانهای

عالم است ،تنها زمان موجود باشد؛ اما تالی

ميييييتيييييعيييييددی ميييييواجيييييهيييييیيييييم

ا ستدالل باطل ا ست ،زیرا فرض م سأله این

( .)Kretzmann,1966: 421سویین-

اسيييت که سيييایر زمانها نیز وجود دارند.

برن در توضييی این اشييکال ،مثال کرتزمن

بنابراین مقدم نیز باطل است؛ یعنی خداوند،

را ذکر میکند :زمانی که گفته میشيييود

به تلقی کالسيييیک ،نمیتواند عالم مطلق

«اکنون دوم اکتبر است» ،این قضیه فقط در

باشد.

روز دوم اکتبر صيييادق اسيييت و در سيييایر
زمانها کاذب اسييت .نباید قضييیۀ فوق را با

میتوان اسييتدالل فوق را به نحو ذیل
صورتبندی کرد:

قضييیۀ «دوم اکتبر ،دوم اکتبر اسييت» خلط

اگر خداوند ،به نحوی که در الهیات

کنیم؛ چرا کييه قضيييی يۀ اخیر-کييه یييک

کال سیک گفته می شود ،عالم مطلق با شد،

همييانگویی(توتولوژی) اسييييت -همواره

باید همواره نسييبت به قضييایایی که ارزشِ

صادق ا ست و میتوان از صدق آن در هر

صدق آنها محدود به زمان خاصی است،

زمانی سيييخن گفت؛ لکن قضيييیۀ نخسيييت

علم داشته باشد؛ لکن تالی باطل است ،پس

صيييرفاً تحلیلی نیسيييت و در همۀ زمان ها

مقدم نیز باطل است.

صيييادق نیسيييت ( Swinburne,1993:
 .)168بنابراین اگر خداوند علم پیشييین به
تمام ق ضایا دارد ،آنگاه او باید علم پی شین
به قضييیۀ «اکنون دوم اکتبر اسييت» داشييته
باشيييد ،اما این قضيييیه فقط و فقط در زمان
خود صادق ا ست و به لحاظ منطقی امکان
علم به آن وجود ندارد.
اگر خداوند بنا به تلقی کالسيييیک،
عالم مطلق باشييييد ،آن گاه الزم میآ ید
خداوند به تمام گزارههای زمانمند ،بهطور
صييادق ،عالم باشييد .این امر در صييورتی

 .4-8در دسترس نبودن گزارههای ناظر به
شخص اول برای اشخاص دیگر حتی خداوند

ا شکال دیگر سویینبرن از این قرار ا ست:
هر یک از ما ز مانی به نحو خاصيييی،
فردگونه و به شیوۀ خاص خود میاندیشیم.
ما به ج هان متفرد هیچکس دسيييترسيييی
نداریم .گزارههای خا صی وجود دارند که
بنا به دالیلِ منطقی تنها به وا سطۀ ا شخاص
خاصييی یا در زمانهای خاصييی دانسييته
میشيييود .امکييان معرفييت پیشيييین برای
هیچ کس حتی خييدا بييه این دسيييتييه از
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گييزارههييای شييييخصييييی وجييود نييدارد

در حیطۀ سایر ا شخاص نی ست .حتی اگر

.)Swinburne,1993:

کسيييی بگو ید :من میدانم که شيييخص

سيييویینبرن در این اسيييتييدالل ،متييأثر از

«الف»« ،ب» را میدا ند ،این حقی قت که

کرتزمن اسييت .کرتزمن مدعی اسييت «هر

شخص الف ،میتواند آنچه را که شخص

شخص ،قضایای خاصی را میداند که هیچ

ب میداند ،توصيييیف کند ،مسيييتلزم آن

شيييخص دیگری نمیتوا ند به آن ها علم

نیسييت که بتواند همان علم شييخص ب را

داشييته باشييد» ( Kretzmann, 1966:

داشته باشد.

)170-171

 .)421در واقع این سييخن کرتزمن مبتنی

 )1اگر خداوند بنا به تلقی کالسیک،

بر این ادعا ست که تبیین و اظهار برخی از

عالم مطلق باشييييد ،آن گاه الزم میآ ید

قضييایا ،مبتنی بر ضييمیر اولشييخص «من»

خداوند به صادق بودن گزارههای شخص

اسيييت و نمیتواند بدون این ضيييمیر بیان

اولی آگاه باشد؛ این امر در صورتی مقدور

شود .بهعبارت دیگر ،حقایقی وجود دارند

خداوند اسييت که او تنها شييخص موجود

که فقط بهعنوان ق ضایای اول شخص ،بیان

باشد.

میشيييوند؛ اما منطقاً یرِممکن اسيييت که

 )2خداوند تنها شيييخص موجود در

برای فرد دیگری بههمان نحو دان سته شود

هسييتی نیسييت؛ زیرا فرض بر وجود سييایر

()Mavrodes, 2010: 252؛ در واقع،

اشخاص است (رفع تالی).

ق ضایایی ه ستند که علم به آن ق ضایا فقط

 )3بنابراین مقدم نیز باطل است؛ یعنی

برای شييخص حاصييل میشييود؛ حتی اگر

خداوند ،به تلقی کالسیک ،نمیتواند عالم

دیگری هم بتواند به آن قضایایی که متعلق

مطلق باشد.

به شخص خاصی است آگاهی داشته باشد،
این آگاهی همان علم و معرفت شيييخص
خاص نیست.
صيييورت بندی این اسيييتدالل چنین
اسيييت :فرض بر آن اسيييت که قضيييایای
خا صی ه ستند که تنها بهوا سطۀ ا شخاص
خاصی دانسته میشوند و دسترسی به آنها

لذا سویینبرن معتقد است:
«به منظور ارائۀ تبیینی منسجم از علم مطلق ،باید
علم را در یک معنای محدودتری نسبت به عالم بودن
به همۀ قضایای صادق درک کنیم .بیایید بگوییم که
موجودی عالم مطلق است؛ اگر او در هر زمان ،همۀ
قضایای صادقی را که به لحاظ منطقی ممکن است،
واجد باشد  ...و به نظر من ،آنچه خداباوران با گفتن
«خدا همه چیز را میداند» ،قائل میشدند قبل از
ایجاد چنین مسائل منطقی مطرح شده است؛ اما از
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زمانی که این مسائل پیش آمده است ،پیشنهاد من
این است :اقدامی که آکوئیناس جهت تبیین دقیقتر
از قدرت مطلق انجام داد ،یک خداباور نیز جهت ارائۀ
تبیینی دقیقتر از علم مطلق ،باید آن کار را انجام
دهد .نظر من این است که در معنائی محدودشده،
بهطور منسجم میتوان فرض کرد شخصی عالم
مطلق

وجود

داشته

باشد»

(.)Swinburne,1993: 172
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برنامههای خداوند ،بهخاطر رفتار انسييانها
تلییر کند؛ بهعنوان مثال ،در کتاب یونس

3

بیان شده است که چگونه خداوند قوم نینوا
را به خاطر توبهای که کردند ،مورد عفو
قرار داد .لذا سييویینبرن میگوید« :اما اگر
خييداونييد ،تصيييمیمش تلییر می کنييد او
نمیتواند علم پیشيييین از کنشهای آیندۀ

 .5-8تعارض با متن مقدس

خود داشيييته باشيييد ،بنابراین علم خداوند

اسييتدالل دیگر سييویینبرن بر نقد برداشيت

نمیتواند نامحدود باشد» ( Swinburne,

کال سیک از علم مطلق پی شین خدا ،ا ستناد
به آیات کتاب مقدس اسييت .وی میگوید
در متن مقدس ،بهویژه عهد عتیق ،خداوند
برنامههای خاصييی برای انسييانها دارد و با
واسييطههایی برنامههایش را تلییر میدهد؛
بهعنوان مثال ،وسييياطت حضيييرت ابراهیم
برای قوم سييدوم در ِسييفر پیدایش( 1عهد
عتیق ،پیدایش :باب  ،18آیات  ،)22-33یا
و ساطت ح ضرت مو سی برای بنیا سرائیل
در ِسيييفر خروج( 2عهد عتیق ،خروج،32 :
آ یات  ،)11-15یا این که ممکن اسييييت

.)1993: 182
همچنین سييویینبرن معتقد اسييت که
در عهد عتیق در کنار سخنان و وعدههای
مطلق ،سيخنانی مشيروط بیان شيده اسيت؛
اگر انسييانها چنین و چنان کنند ،خداوند
چ نان و چنین خوا هد کرد .اگر خداو ند
تقریباً میدان ست که ان سانها چگونه عمل
میکنند ،نیازی به این سخنان مشروط نبود.
بهعنوان مثال ،به ارمیای نبی گفته میشييود
که او اعالم یهای در خا نۀ خدا برای قوم
یهودا قرار دهد و به مردم بگوید اگر آنان

«.1ابراهیم گفت« :باشييد که خداوند من خشييمگین

و ا سرائیل را یاد کن که از برای ای شان به ذات خود

نگردد تا از برای آخرینبار سييخن گویم ،شيياید ده

سييوگند یاد کردی و آنان را گفتی :اعقاب شييما را

تن از ای شان یافت شود» و او پاسخ گفت« :به سبب

پرشيييمار چون اختران آسيييمان گردانم  ...و یهوه از

ده تن ،ویران نخواهم ساخت» (عهد عتیق ،پیدایش:

بدی کردن با قوم خود که ایشيييان را به آن تهدید

 ،18آیۀ .)32

کرده بود ،صيييرف نظر کرد»» (عهد عتیق ،خروج:

« .2موسييی کوشييید تا یَهُوَه ،خدای خویش را آرام

 ،32آیات .)11-15

سييازد و گفت ... :بندگان خویش ابراهیم و اسييحاق

3. The Book of Jonah.

084

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

بييه راه شيييرارتآمیز خود ادامييه دهنييد،
پروردگييار اورشيييلیم و معب يد را ویران
میسازد .تفسیر طبیعی این عبارت آن است
که خداو ند نمیدا ند مردم تو به خواه ند
کرد یا خیر؟

 )3پس تلقی کالسیک از علم خداوند،
صحی نیست.
 .3قرائت سویینبرن از علم مطلق
سيویینبرن با توجه به اسيتداللهای فوق از

سييویینبرن معتقد اسييت اگرچه عهد

تلقی کالسيييیکِ علم مطلق به معنای «علم

جد ید برخالف ع هد عتیق ،در باب علم

نيامحيدود» گيذر کرده و سيييعی میکنيد

پیشین خداوند سخن میگوید ،لکن به نظر

تعبیری منسييجم ،تعدیلیافته و محدود ارائه

نمیرسييد که در عهد جدید نیز علم مطلق

دهد .وی مینویسد:

مراد شيييده باشيييد .انسيييانها میتوانند بر

«دقیقاً همانگونه که قدرت مطلق ،باید به انجام
آنچه منطقاً ممکن است ،تعلق گیرد ،علم مطلق نیز
باید بهعنوان علم به آنچه منطقاً ممکن است دانسته
شود ،تعلق گیرد  ...بنابراین من در نهایت ،تعریف ذیل
از عالم مطلق را پیشنهاد میکنم .شخص  Pدر زمان
 tعالم مطلق است؛ اگر و تنها اگر او هر قضیۀ صادقی
را دربارة  tیا هر زمان متقدمی بداند و همچنین هر
قضیۀ صادقی دربارة زمانی متأخر از  tرا بداند که به
ضرورت منطقی صادقند یا او دلیل مهمی جهت
صدقشان دارد که به لحاظ منطقی ممکن است او آن
[دلیل] را پذیرفته باشد» ( Swinburne,
.)1993: 180-181

ا ست که ت صمیم خداوند با توجه به رفتار

با توجه به تعریف فوق از علم مطلق،

برنييامييههييای خييداونييد فييا ئق آ ینييد .وی
مینویسيييد« :خداوند در واقع یک کتاب
زندگی دارد که برنامههایش نوشته شدهاند،
اما محتوای کتابش میتواند در ازای تلییر
رفييتييار انسيييييانهييا تييلييیييیيير کيينييد»
).)Swinburne,1993: 183
صييورتبندی اسييتدالل متن مقدس
چنین اسييييت :در متن مقييدس عبييارات
متعددی مشيياهده میشييود که ناظر بر این
انسانها تلییر میکند.
 )1اگر خداوند واجد علم مطلق در تلقی

به عقیدۀ سویینبرن ،امور ذیل از حیطۀ علم
خداوند خارج هستند:

کالسیک باشد ،آنگاه باید رفتار

 )1قضایای ناظر به شخص اول

انسانها را نیز میدانست و تصمیم خود

 )2قضایای زمانمند که صدق آنها منوط

را منوط به رفتار انسانها نمیکرد.
 )2لکن تصمیم خداوند منوط به رفتار
انسانها شده است (رفع تالی).

به زمان خاصی هستند.
 )3قضایایی که حاکی از کنشهای
اختیاری آیندۀ انسانهاست.
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 )4قضایایی که حاکی از کنشهای
اختیاری خداوند است.
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بنابراین سييویینبرن معتقد اسييت که
جهت تالئم این آموزه از جهت درونی و

البتييه سيييویینبرن بييا وجود این کييه

از جهت بیرونی (قیاس با دیگر اوصييياف

کنشهای اختیاری انسانها را از حیطۀ علم

خييداونييد و آمييوزههييای خييدابيياوری

خدا خارج میک ند ،معت قد اسييييت چون

کالسييي یک) ،با ید علم مطلق در مع نایی

اختیار انسيييان همواره با محدودیت هایی

ت عد یل یاف ته ل حاظ شيييود .وی بر این نظر

مواجه است و خداوند از این محدودیتها

اسيييت که اگرچه از نگاه او علم خداوند

آگاه اسييت ،لذا پیشبینی آنها برای خدا

م حدود اسيييت؛ لکن این علم محدود ،از

ممکن است.

ع ظمييت او ن میکيياهييد؛ چرا کييه ا ین

« ...اختیار انسان موضوع این محدودیتهاست و این
محدودیتها پیشبینی اغلب کنشهای انسانی را
برای ما ساده میکند و همچنین ،برای خداوند
پیشبینی تقریباً تمام کنشهای انسانی را میسر می-
سازد»).) Swinburne,1993: 181

م حدود یت یا به خاطر اقتضيييای قوا عد

همچنین او مینویسييييد خداو ند با
اعطای اختیار به انسانها و دیگر موجودات،
علم خود را به آنچه آنها انجام خواهند
داد ،محدود کرده است ( Swinburne,
.)1993: 181
«به نظر میرسد معنای تعدیلیافتهای که از علم
مطلق ترسیم کردم ،برای ادعای خداباور کفایت می-
کند؛ زیرا اگر علم شخصی بهخاطر آنچه او هنوز
تصمیم نگرفته یا اگر بهمنظور این که به برخی
مخلوقات خود اجازه دهد تا سرنوشتشان را خودشان
تعیین کنند ،محدود شده باشد ،از ارزش پرستش او
نمیکاهد .محدودیت اخیر ،محدودیتی است که او
میتواند در هر آنی با بازستاندن اختیار از انسانها
متوقف گرداند» .(Swinburne, 1993:
)183

منطقی اسييييت ( مان ند گزاره های ناظر بر
شيييخص اول و گزاره های ز مانم ند) ،یا
خداوند خود ،علم خود را بهخاطر انتخاب
اعطای اختیار به برخی مخلوقات محدود
سيياخته اسييت یا به خاطر برنامههایی اسييت
که هنوز خداوند تصمیم نگرفته است.
در نييهييایييت ،سييييویييیيينبييرن بييرای
خداباورانی که از رویکرد وی (علم مطلق
تعدیلیافتۀ خداوند) خرسند نیستند ،جهت
تبیینی منسييجم از علم مطلق خداوند ،نگاه
تمثیلی را به این مسأله پیشنهاد میدهد:
«و اگر یک خداباور با این تلقی که من ترسیم کردم
که خداوند در معنایی تعدیلیافته ،عالم مطلق است،
اقناع نشد ،جهت اجتناب از ناسازگاری آشکار میانِ
علم خداوند و اختیار باید قائل به این امر شود که
خداوند در روش تمثیلی عالم مطلق است؛ بدین نحو
که این اصطالحِ علم مطلق ،در کلمات متعارف و با
معنای متعارف نمیتواند درک شود .بهعنوان مثال،
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خداباور میتواند قائل شود که موجودِ عالم مطلق
کسی است که هر چیزی را میداند؛ اما آن «میداند»
قواعد نحوی و معنایی آسانتری برای کاربرد نسبت
به کاربرد متعارف دارد» ( Swinburne, 1993:
.)183

 .4بررسی نظریۀ علم تعدیلیافتۀ سویینبرن

نشدن ما شود.
 .8-4اشکال ناسازگاری علم و اختیار مطلق خدا

این اشييکال سييویینبرن ناشييی از تفکیک
صييفات خدا از یکدیگر اسييت؛ به این معنا
که او چون علم خدا را با اختیار او دو امر

 .0-4اشکال ناسازگاری علم پیشین خدا و

مجزا دانسييته اسييت ،با این مشييکل مواجه

اختیار انسان

شيييده که در صيييورت علم پیشيييین خدا به

در باب اشيييکال اول سيييویینبرن میتوان

اعمال و انتخاب های خود ،او دیگر فاعل

گفت که علم پیشيييین خدا به فعل اختیاری
انسيييان با وصيييف اختیار تعلق دارد؛ به این
معنا که خداوند از ازل میداند فاعل  Sدر
ز مان  tچه عملی را به اخت یار خود ان جام
خواهد داد؛ لذا ما هر انتخابی دا شته با شیم،
مطابق با علم خدا خواهد بود و این موجب
سلب اختیار از فاعل نمی شود؛ زیرا آنچه
باعث سييلبِ اختیار اسييت ،تعلق مسييتقیم و
بیواسيييطۀ ارادۀ خدا (نه علم او) به انجام
فعلی تو سط فاعل ا ست .خداوند از ازل بر
اعمال ما عالم اسيييت .بنابراین ،انتخابهای
ما باور های خداو ند را در معرض خطر
کذب قرار نمید هد؛ زیرا ما هر انت خابی
بکنیم ،م طابق علم ازلی خدا خوا هد بود.
همچنین ،رابطهای که میان باورهای خدا و
کنش های ما برقرار اسيييت ،صيييرفاً رابطۀ
علمی اسيييت ،نه ارادی که موجب مختار

مختييار نخواهييد بود؛ ولی میتوان گفييت
اوصييياف حقیقی خدا همگی در مقام واقع
عین هم و عین ذات او ه ستند .بنابراین علم
و قدرت خداوند از حیث مصداق ،عین هم
هسيييت ند و ف عل خدا از طریق ه مان علم،
فیضيييان می یابد و این ایجاد و افاضيييه نیز
مطابق ذات و ر ضایت او ست و تحت جبر
و تأثیر کسيييی هم نیسيييت و این به معنای
مختار بودن اوسييت .پس چنین نیسييت که
بین صيييفات خداوند ،ترتیبی همچون علم،
اختیار ،شوق و اراده ودر نتیجه ،تأثیر و تأثر
و تقدم و تأخری در میان باشد.
سویینبرن در تعریف اختیار ،مو ضع
واحدی را اتخاذ نمیکند .گاهی آن را به
گونهای تعریف میکند که هیچ عاملی جز
خود فاعل مسييبب انتخابش نباشييد ،یعنی
هیچیک از انتخابهای او با هیچ عاملی از
قوانین طبیعی و وضييعی از جهان یا فاکتور
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دیگری متييأثر نشيييود ( Swinburne,

روز دوم اکتبر فالن کار را ان جام خواه ید

)1993: 149؛ گييا هی ن یز مييا ننييد ا ین

داد .اما اگر مق صود وی از این ا شکال ،این

اشکال ،باورِ صادقِ موجه را نیز مانع اختیار

باشيييد که علم به گزارۀ «امروز دوم اکتبر

او برمیشيييمرد .همچنین در پرتو تحلیل و

ا ست» م ستلزم زمانمندی خدا خواهد بود،

مو شکافی فل سفی میتوان گفت که ا سا س ًا

این اشيييکالی عام و کلی اسيييت و به نظر

در الهیات سييينتی و تفسيييیر رایج ،معرفت

میر سد ا شکالی در ست ا ست .علم به امر

حصييولی و مفهومی و مرکب (باور صييادق

ز مانم ند ،با وصيييف ز مانم ندی ،بدون

موجه) به حریم ذات او راهی ندارد و همۀ

زمانمند شيييدن عالم به آن ممکن نیسيييت.

این ها مسيييتلزم ترک یب و تالی های با طل

مثل اینکه علم به مزۀ شیرینی بدون چشیدن

فراوانی است.

شيييیرینی ممکن نیسيييت .علم کلی به اینکه

 .3-4اشکال ناسازگاری علم مطلق با گزارههای
زمانمند

در مورد ا شکال سویینبرن دربارۀ ق ضایای
زمانمند نیز میتوان گفت اگر منظور وی
از علم به گزارۀ زمانمند «امروز دوم اکتبر
است» ،این باشد که خداوند از ازل به اینکه
این گزاره توسيييط شيييخص  Sبیان شيييده
اسييت ،علم دارد ،مشييکلی در باب صييدق
پیش نخواهد آمد؛ زیرا خداوند از ازل علم
دارد ک يه من در روز دوم اکتبر خواهم
گفت« :امروز دوم اکتبر اسيييت» .در واقع،
علم خييداونييد بييه فعييل گفتيياری من تعلق
میگیرد نه به محتوای زمانمند گزاره .مثل
این که کسييی بگوید من میدانم شييما در

1.Ronald Nash.

مزه چیسييت یا شييیرینی چیسييت ،جای مزۀ
خاص شيييیرینی یک شيييخص خاص از
پرتقال بم را نمیگیرد.
برای برونرفت از این چالش ،شيياید
بتوان از رویکرد نَش ، 1اسيييتيياد فلسيييف يۀ
آمریکایی بهره گرفت .نش معتقد اسيييت
برای حل این مشيييکل که برخی قضيييایا
ارزش صييدقشييان تلییر میکند و لذا این
قبیل قضيييایا به لحاظ منطقی نمیتوان ند
متعلق معرفت خداوند به نحو پیشيييین قرار
بگیرند ،باید میان جمله ،قضیه و وضع امور
تمایز قائل شد ( .)Nash, 1983: 68او
در تبیین جملييه ،قضيييیييه و وضيييع امور،
مینویسد :به ترکیب تعدادی از کلمات در
ز بان خاص ،جم له میگوی ند؛ به عنوان

088

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

مثال« ،جان ،همسيير مری اسييت» و «مری،

«نش اکنون در حال تای

همسييير جان اسيييت» دو جملۀ متفاوتند

مالحظه کنید .به نظر میرسييد صييدق این

( .)Nash ,1983: 68قضييیه ،اصييطالح

قضیه متعلق به همان لحظۀ وقوع عمل تای

فنّی اسييت که گاهی فیلسييوفان به معنای

کردن ا ست و با بردا شتن انگ شتان از روی

چیزی به کار میبر ند که در قا لب چ ند

صيييفحهکلید و خاموش کردن دسيييتگاه

جم لۀ مترادف یا ترج مه هایی از آن به

تای  ،ارزشِ صيييدق آن متوقف شيييود.

زبانهای مختلف قابل بیان اسييت .قضييایا،

بنابراین ،این قضیه تحت شرایطی صادق و

او ضاعِ اموری یر زبانی دانسته می شود که

در اکثر شيييرایط کاذب اسيييت .در نتیجه،

میتوان آنها را با کمک جمالت به بیان

چگو نه میتوان این اد عا را پذیر فت که

آورد یا بدون استفاده از هیچ جملهای صرفاً

قضييایا به طور همیشييگی ثابت هسييتند و

در ذهن احضار کرد .قضایایی وجود دارند

ارزش صييدق یا کذبشييان از بین نمیرود؟

که قطع نظر از این که انسيييانی در عالم

نش در پاسخ به این اشکال مینویسد :قضیۀ

وجود داشته باشد یا نه ،یا صادقند یا کاذب

«نش اکنون تای

میکند» باید به شيييکل

(تالیا فرّو.)154 :1382 ،

«نش در ساعت  13:15در  12آپریل 1583

نَش با توجه به تمایز میان جمالت و

در حال تای

کردن ا ست» را

کردن اسيييت» بیان شيييود.

ق ضایا که مطرح شد ،معتقد ا ست ق ضایا و

عبارت دوم ،وضع اموری است که میتواند

و ضع امور ،به عنوان هویتهای همی شگی

در جمالت مختلف بیان شود .آنچه ارزش

(فرازمانی) تلقی میشييوند و ارزش صييدق

صيييدقش تلییر میکند ،جمله اسيييت؛ اما

این دو تلییر نمیکند .اگر  Pیک قضيييیه

و ضع امور و قضایا ،ارزش صدق شان ثابت

ا ست ،بنابراین ،همواره موجود بوده ا ست،

و همی شگی است (.)Nash, 1983: 70

چه همواره صيييادق بوده باشيييد یا کاذب

با توجه به این سييخنانِ نش میتوان گفت

( .)Nash, 1983: 69ممکن اسيييت به

سييویینبرن دچار خلط میان قضييیه و جمله

نظر برسييد این ادعا که قضييایا هویتهای

شده است.

ثابتی هسيييتند که همواره یا صيييادق ند یا

افزون بر آن کسيييی میتوانييد برای

کاذب ،با قضایایی که شامل ارجاع به زمان

رهایی از اشييکال فوق ،تئوری دیگری مثل

هسييتند در تناقض باشييد .برای مثال ،قضييیۀ

نظر ابنسيييینا را مطرح نماید که طبق آن،
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باشد نه این که درگیر امور زمانی باشد.
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دیگری به ما نزدیکتر است.
 .5-4اشکال محدود ساختن علم خود

سييویینبرن در نظریۀ علم تعدیلیافتۀ خود،
 .4-4اشکال علم به گزارههای شخص اولی

در نهایت مدعی شيد که خداوند علم خود

کاستندا در مورد این اشکال چنین استدالل

به برخی از قضييایا را محدود کرده اسييت.

میکند که اگرچه ممکن ا ست دو یا یک

گرچه عدم علم خدا به ق ضایای زمانمند و

گوینده در موقعیت متفاوت ،آنچه را که

شخص اولی را میتوان از طریق محدودیت

میدان ند ،در قا لب کل مات مختلفی ب یان

متافیزیکی و هستی شناسانه تبیین کرد ،ولی

نمایند ،اما هیچ محذوری منطقی در این

به نظر میرسيييد محدود کردن علم خدا به

فرض که یک شخص بتواند در یک زمان،

کنش های اخت یاری انسييييان و خود ،یک

آن چه را که شيييخص دیگری ،در زمان

م حدود یت ارادی باشييييد؛ یعنی خداو ند

د ی گری بييدانييد ،و جود نييدارد ،عبييارات

ت صمیم میگیرد به خاطر برخی م صال که

مختلف میتواننييد نيياظرِ بر یييک آگيياهی

موجب حفظ اختیار ان سان و خود ا ست ،از

باشييند .کاسييتندا معتقد اسييت اگر  Xبداند

علم به این امور دسييت بکشييد .این معنایی

که  Yمیداند که  4+2 =7اسيييت ،الزم
میآید که  Xبداند که  4+2 =7اسيييت
(.)Kastaneda, 1967: 207-208

یر از انسانوارگی خدا ندارد.
همچنین ا شکال دیگری میتوان علیه
ادعای سييویینبرن طرح کرد؛ سييویینبرن

افزون بر آن ،با تک یه بر م بانی برخی

مدعی اسيييت خداوند جهت حفظ اختیار

فلسفهها ،مثل فلسفۀ سهروردی و مالصدرا

بنييدگييان و ا ختیييار خود ،علمِ خویش را

و همینطور با اسيييت ناد به برخی از متون

محدود سيياخته اسييت و چون خودش این

دینی ،می توان گفت که خداوند به حکم

محدودیت را بر خود تحمیل کرده اسيت،

احاطه و اِشيييرافیت و تسيييلط وجودی ،به

چیزی از عظمت خدا کاسييته نمیشييود؛ از

سييياحت درون آدمیان (سييياحت نفس) نیز

طرف دیگر او خداوند را زمانمند در نظر

علم فراگیر دارد و صفحات انف سی آدمیان

میگیرد .اکنون به نظر میرسد این پرسش،

برای او مشهود و عیان است و او از هرکس

پر س شی دقیق و در ست با شد که بپر سیم:
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چه زمانی خداو ند ،علم خود را محدود

در اسييتدالل سييویینبرن بر متن مقدس ،از

سيياخته اسييت و این محدودیت را بر خود

این که او با توجه به برخی عبارات متن

تحم یل کرده اسييييت؟ هر ز مانی را که

مقدس به این نتیجه رسيييیده اسيييت علم

سيييویینبرن در پاسيييخ  ،جهت این خود

خداو ند شييييا مل اف عال آی ندۀ انسييييان ها

محدودگری اعالم کند ،به نظر نمیرسد از

نمیشيييود ،میتوان گ فت در متن م قدس

پشييتوانۀ عقالنی برخوردار باشييد؛ چون هر

شيييواهييدی نیز بييه نفعِ عييالِم مطلق بودن

زمانی را که سييویینبرن مشييخص کند که

خداوند آورده شييده اسييت .با این عبارات

خداو ند در آن ز مان ،خودش را م حدود

باید چگونه برخورد کرد؟

کرده اسيييت ،میتوان پرسيييید آن زمان مدّ
نظر چه ویژگی و رجحانی نسييبت به دیگر
زمانها داشته که خداوند تصمیم گرفته در
آن زمانِ ،خودش را محدود ک ند؟ به نظر
میرسد ترجی بالمرج است.
همچنین برخی مینویسيييند« :آیا قبل
از این محدودیت ،خداوند به همهچیز علم
داشييته اسييت؟» (.)Fouts, 1993: 23
ه م چ ن ین ا گر خييداونييد قبييل از زمييان
محدودگری ،علمش مطلق بوده اسييت ،در
این صييورت چگونه علم داشييتن تبدیل به
علم نداشتن میگردد .مثال فرض کنید شما
به مسيييأ لهای علم دار ید ،دیگر نمیتوان
کاری کرد که علم شييما از بین برود؛ حتی

 .7-4مقبول نبودن پیشفرض اساسی
سویینبرن :مدل سرمدیت زمانمند

پیشفرض اسييياسيييی سيييویینبرن در ارائۀ
قرائت تعدیل یافته از علم مطلق ،زمانم ند
انگاشييتن خداوند اسييت؛ در واقع او حیات
خداوند را سرمدی ،به معنایی که او ابتدا و
انجامی ندارد ،در نظر میگیرد اما فرازمان
بودن خداو ند را نمی پذیرد .از اینرو در
بسيييیاری از اشيييکاالت زمانمند انگاشيييتن
خداوند موجب میشييود که اشييکاالتی از
جانب وی به تلقی کالسييیک مطرح شييود.
لکن زمانم ند انگاشيييتن خداو ند موجب
تالیهای فاسدی میشود.

در موجودات مادی ،فراموشييی با نداشييتن

نتیجهگیری

علم یکی نیسيييت و در یک موجود مجرد،

طبق نظر سویینبرن ،تلقی کالسیک از علم مطلق،

فراموشی معنایی ندارد.

تلقی منسييجم و سييازگاری نیسييت .او تالش کرد

 .6-4ناسازگاری با برخی آیات مقدس

قرائتی تعدیلیافته از علم مطلق ارائه دهد .وی علم

ا
بررسی و نقد نظریه سویین برن درباره علم مطلق خدا /طیبه شاددل ،منصور ایمانپور ،حسین اترک

010

خدا را با قدرت او م قایسيييه کرد و در یا فت،

 .3شخصانگاری خداوند؛

همانگونه که قدرت در تلقی الهیات کالسييیک،

 .5خلط میان قضیه و جمله؛

محدود به امور ،به لحاظ منطقی ممکن است ،علم

 .4تفک یک اوصيييياف خداو ند و باور به

خدا نیز باید محدود به امور ،منطقاً ممکن شود .در

عینیت نداشتن اوصاف خداوند.

نهایت ،او برای کسيييانی که قرائت تعدیلیافته را

عالوه بر این ،پیشفرضهای نادرسيييت او ،نظریۀ

نمی پذیرند ،نگاه تمثیلی به علم مطلق را پیشيينهاد

علم ت عد یل یاف تۀ سييویینبرن ،گرف تار تالی های

میکند .میتوان گفت وی در این قرائت از علم

فاسيييدی نظیر :ناسيييازگاری با وصييف خالقیت

مطلق در شیب للزنده به سمت خداباوران گشوده

خداوند و ناسازگاری با برخی آیات کتب مقدس

قرار میگیرد .با توجه به بررسييیها ،میتوان گفت

می شود .افزون بر اینها ،سویینبرن جهت فرار از

دلیل اصييلی سييویینبرن بر ناسييازگاری علم مطلق

اشييکاالت طرحشييده ،راهی را انتخاب کرد که به

خداوند ،بهخاطر پیشفرضهایی اسييت که او در

ت صحی و در واقع به تقلیل و محدودیت علم خدا

نظر داشته است .پیشفرضهایی مانند:

منجر شييد و سييویینبرن این عقبنشييینی و تحدید

 .1انحصيييار معرفت در معرفتگزارهای و

علم خداوند را راه نجات و پیروزی قلمداد کرد؛

فلت از معرفت شهودی؛

در حالی که خود این نظر ،در پی شگاه مو شکافی-

 .2زمانمند انگاشتن خداوند؛

های عمیق فلسفی با پرسشهای سهمگین مواجه
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/ر ساله :این مقاله برگرفته از رسااااله نگارنده اول با عنوان «مفهوم خدا و انساااجام
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بررسی تطبیقی رابطۀ علّی نفس و بدن از نگاه مالصدرا و فاستر
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تاریخ دریافت:

چکیده :تبیین چگونگی ارتباط نفس و بدن از بحثهایی اسييت که پس از پذیرش

1533/4/2

دوگانگی آن دو مطرح می شود .یکی از انواع ارتباط بین نفس و بدن ،پذیرش علیت

تاریخ پذیرش:

بین آن دو و تأثیر و تأثر بین آنهاسييت .مالصييدرا بدن را علت مادی نفس میداند و

1533/8/23

پس از آن به اثرگذاری متقابل نفس و بدن ا شاره میکند؛ در حالی که فا ستر فقط به

واژگان کلیدی:

جهت دوم میپردازد .فاسييتر ،از حامیان دوگانهانگاری دکارتی ،راهی برای مشييکل

مالصدرا ،جان

اختصاص علّی ارائه میدهد و وحدت ذهن و بدن را تبیین میکند .مشکل اختصاص

فاستر ،ذهن،

علّی یک نفس خاص به بدن خاص ،در فل سفۀ مال صدرا با مبانی ج سمانیهالحدوث و

نفس ،ترکیب

وحدت نفس و بدن ،منتفی میشيييود .از نگاه مالصيييدرا ،نفس و بدن ،دو روی یک

اتحادی،

وجود واحدند؛ اما فا ستر آرایشهای نف سانی را ضامن اتحاد آنها میداند .نحوۀ این

جسمانیه-

ارتباط در فلسييفۀ مالصييدرا به نوعی یگانگی میرسييد که بهتر میتواند تأثیر و تأثر

الحدوث.

متقابل آن دو را توضييی دهد؛ اما این مسييأله همچنان برای فاسييتر ،بیپاسييخ خواهد
ماند .مالصيييدرا مسيييأله را به صيييورت وجودشيييناسيييانه میکاود و فاسيييتر به تبیین
معرفتشيييناختی اکتفا میکند .از اهداف مقالۀ پیش رو ،بررسيييی میزان کارآمدی
راهکارهای ارائهشده از سوی این دو فیلسوف است.
DOI: 10.30470/phm.2021.529165.1979

Homepage: phm.znu.ac.ir
 .1دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان .h.r.abdoli@gmail.com ،
 .2دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) fr.rahimpour@ltr.ui.ac.ir ،
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مقدمه
دوگانهانگاری ،دیدگاهی در ان سان شنا سی
فلسفی است که انسان را دارای دو ساحت
متفاوت قلمداد میکند و در مقابل سيياحت
فیزیکی ،برای او بُعييد یرفیزیکی در نظر
میگیرد .از نخستین پرسشهای پیش روی
دوگانهانگار ،تحلیل چگونگی ارتباط این
دو بُعد اسييت .رد پای این بحث را میتوان
در آثار افالطون و ارسطو مشاهده کرد .در
فلسفۀ اسالمی ،تبیین چگونگی ارتباط بدن
(فیزیکی) و نفس ( یرفیزیکی) در مباحث
علمالنفس مطرح شده است .فارابی در آثار
خود به آن تو جه داشييي ته و ابنسيييی نا در
طبیعیات خود ،به دقت ابعاد این مسيييأله را
میکاود .مالصييدرا نیز این مسييأله را به جدّ
دنبال کرده و تالش کرده با مبانی جدیدی
که در حک مت مت عال یه ارا ئه کرده ،افق
جدیدی برای نگاه به رابطۀ نفس و بدن در
اختیار مخاطب قرار دهد.
این مو ضوع در فل سفۀ رب ،از زمان
د کارت ( )Descartesقوت میگیرد .او
معت قد بود ذات نفس ،تفکر و ذات بدن،
امتداد اسييت .به اعتقاد دکارت ،هر کسييی
اح ساس میکند که شخص واحدی ا ست

کييه هم بييدن دارد و هم تفکر ،و این دو
طبیعتاً چنان به یکدیگر مرتبط ند که تفکر
میتوا ند بدن را حر کت د هد و اموری را
که برای آن ر میدهد ،اح ساس کند؛ اما
مشييکل اینجاسييت که این دو جوهرِ کامالً
متفاوت چگونه میتوانند با همدیگر ارتباط
داشيييته باشيييند؟ فیلسيييوفان بعد از دکارت
راهحلهایی برای این مسييأله ارائه کردند و
ه نوز ت ح لیييل چ ن ین تعييا م لی ،ی کی از
معضيييالت فلسيييفۀ ذهن اسيييت .ناتوانی در
تبیین همین موضييوع باعث شييد بسييیاری از
فالسيييفه ،دوگانهان گاری را انکار کرده و
فقط وجود بدن را ب پذیر ند و بکوشييي ند
عملکردهای انسيييان را تنها بر اسييياس بُعد
فیزیکی او توضيييی دهند .این دیدگاه به
مييادیگرایی ( )Materialismمشيييهور
است.
در مقابل ماتریالیسيييم ،جان فاسيييتر
( ،)John Fosterفیلسوف ذهن معاصر و
از پیروان دکارت ،از جمله کسييانی اسييت
که میکوشيييد نحوۀ ارتباط علّی و اتحاد
ذهن 1و بدن را تبیین ک ند .از آن جا که
مالصييدرا و فاسييتر ،هر دو ،ثنویت نفس و
بدن را پذیرفتهاند و تالش هایی برای بیان

 .1در اندیشۀ فالسفۀ یونانی و اندیشمندان قرن

داشت؛ اما در مباحث جدید ،بیشتر از واژۀ ذهن

هفدهم ،در مقابل بدن ،بیشتر واژۀ نفس کاربرد

استفاده میشود (اکبری.)1 :1376 ،
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چگونگی راب طۀ علّی و نیز راب طۀ ات حادی

کدام از علّ یت اراده میکنند ،بیان کنیم .از

نفس و بيدن کردهانيد ،مقيایسيييۀ روش و

نگاه مالصيييدرا علت ،چیزی اسيييت که از

اسييي تدالل های این دو فیلسيييوف در این

وجودش ،وجود چیز دیگر و از عييدمش

موضيييوع میتواند کارآمد باشيييد .در این

عدم آن چیز حاصل شود .همچنین میتوان

مقييالييه در نظر داریم بييه بررسيييی این دو

گفت علت ،چیزی اسييت که وجود شييی

پرسيييش بپردازیم :یک ،رابطۀ علّی نفس و

متوقف بر آن اسيييت (مالصيييدرا:1581 ،

بدن از نگاه مالصيييدرا و فاسيييتر چگونه

 .)127مالصيييدرا رابطۀ علّی نفس و بدن را

است؟ دوم ،از آنجا که نفس و بدن بر هم

در ضيييمن ب حث تعلق نفس و بدن مطرح

تأثیر متقابل دارند ،مالصيييدرا و فاسيييتر چه

کرده اسييييت .از نگيياه مالصييييدرا تعلّق،

چیزی را ضيييامن اتحاد یک نفس خاص با

حکایت از نیاز یک شيييی به شيييی دیگر

بدن خاص میدانند؟

اسيييت که میتواند به شيييکلهای مختلفی

 .0رابطه علّی نفس و بدن

محقق شود ،از جمله:
 .1تعلق یک شييی به شييی دیگر از

آن چه در این بحث اهمیت دارد بررسيييی

حیث وجود و تشيييخص ،هم در حدوث و

انواع تأثیر و تأثر نفس و بدن بر ی کدیگر

هم در بقا :این رابطه نیازمندی در تشييخص

اسييييت که آن را عل یت ذهنی می نام ند

وجودی اسييت؛ بهگونهای که شييی هم در

(ذاکری46 :1385 ،؛ م سلین-268 :1351 ،

حدوثش و هم در ب قای خود ،به شيييی

 .)273هر کسيييی یييک رابط يۀ عل ّی بین

دیگری ن یازم ند اسييييت .این نحو از تعلق،

نفس/ذهن و بدن خود درك میک ند .از

همان تعلق صورت به ماده ا ست .صورت

طرف د ی گر فالسييييف يۀ دوگييانييها نگييار،

برای محقق شدن و نیز تا زمان بقای آن ،به

ن فس/ذ هن را جو هری مجرد میدا ننييد.

مادهای نیازمند است.

پر سش ا صلی این ا ست که رابطۀ یک امر

 .2تعلق یک شييی به شييی دیگر از

مجرد با امر مادی را چگونه باید توضيييی

حیث وجود و تشخص ،تنها در حدوث (نه

داد؟

بقييا ) :این نوع وابسيييتگی محييل بحييث
برای درك مفهوم رابطۀ علّی از نگاه

مالصيييدرا در رابطۀ نفس و بدن اسيييت .او

مالصدرا و فاستر ،الزم است معنایی که هر

معقتد اسيييت در این نوع تعلق ،یک طرف
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برای حدوثش به دیگری نیازمند اسييت؛ اما

مال صدرا رابطۀ علّی نفس و بدن را به

در بقا نیازی به متعلق به ندارد و میتواند

دو شييکل ارائه میکند :نخسييت مربوط به

به طور مسيييتقل تداوم یابد .نفس در مرحلۀ

پیدایش نفس از بدن اسيييت که او بدن را

پیدای شش ،بهوا سطه و با نیاز به بدن ،محقق

ع لت مادی نفس میدا ند؛ دوم مربوط به

می شود و از این جهت مانند تعلق صورت

رابطۀ نفس و بدن بعد پیدایش آن دو است.

به ماده است .البته نیاز نفس به بدن ،به یک

این در حالی است که فاستر در تبیین رابطۀ

ماده مبهمالوجود اسيييت نه مادهای معین؛

علّی ذهن و بييدن ،وجود ذهن و بييدن را

مادهای که همواره تبدل و تلییر می یابد و

مفروض میگیرد .او در این بحث ،نخ ست

دچار کاهش و افزایش میشيييود؛ اما نفس

معنای علیت را مد نظر قرار داده و سيييپس

نيياطق يۀ آن ،وحييدت و تشيييخص دارد و

دیدگاه انتقادی خویش را مطرح میکند.

پابرجاسييت (مالصييدرا)327-324 :1581 ،

تعریفی که م حل ب حث فاسيييتر از عل یت

این موضع مالصدرا مبتنی بر اصل جسمانیه

اسيييت ،تعریفی اسيييت که به اعتقاد دیوید

الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس است.

هیوم ( ،)David Humeتعریف رایج

 .3تعلق یک شيييی به شيييی دیگر

علیت محسيييوب میشيييود .از نگاه هیوم،

جهت اسييتکمال و اکتسيياب فضييیلت ،نه به

آن چه مردم از علیت اراده میکنند ،سيييه

جهت اصييل وجود :مالصييدرا این تعلق را

مؤلفه دارد:1

ضييي ع یف تر ین ت ع لق میدانييد .ا ین نوع

 .1ميييييجييييياورت و هيييييم-

واب ستگی زمانی ا ست که دو جوهر دا شته

پهلویی( :)contiguityعلت و معلول باید

با شیم که هر کدام حدوثاً و بقائاً م ستقل از

پهلوی هم با شند و اگر دو شی در فا صلۀ

هم باشييند و فقط برای اکتسيياب فضييایل و

بسييي یار ز یاد از هم باشييي ند ،نمیتوان ند بر

کماالت در کنار هم قرار گرفته باشيييند تا

یکدیگر تأثیر بگذارند؛ برای مثال ،اگر من

نفس بتواند با استفاده از قوای بدنی به رشد

سرم را در یک شهر بخارانم ،ممکن نیست

و تو سعه وجودی بر سد (مال صدرا:1581 ،

در شهر دیگری ساختمانی فرو بریزد ،مگر

.)327

اینکه مجموعهای از حلقههای بههمپیوسييته

 . 1هیوم در اینجا در موضع ارائه تعریف صحی نزد

و معتقد میشود که علیت تداعی ذهنی و امری

عموم است؛ ولی در نهایت هر سه مؤلفه را رد کرده

برساختۀ ذهن است.
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از وقایع ،در یک زنجیرۀ علّی ،میان سر من

را جفت میکند؟ از آنجا که رابطۀ این دو،

و آن ساختمان وجود داشته باشد.

مکانی نیست (چون نفس مجرد ،فاقد مکان

 .2تييق يدم زمييانييی ( Priority of

است) ،بدون تبیین چنین رابطهای ،پذیرفتن

 :)timeع لت با ید از ح یث ز مانی ق بل از

رابطۀ علّی نفس و بدن نامعقول خواهد بود

معلول واقع شود و ممکن نی ست ،علت بعد

(ذاکری .)63 :1385 ،به این م سأله ،م شکل

از معلولش بیاید.

جفت شيييدن یا اختصييياص علّی ( The

 .3ارتباط ضيييروری ( Necessary
 :)Connexionعالوه بر دو مورد فوق،

 )Problem of Casual Pairingگفته
میشود.

ع لت و معلول ،با ید چ نان به هم مربوط

فاسيييتر معتقد اسيييت دوگانهانگاری

باشييند که علت ،عمالً معلول را تولید کند،

د کارتی مب نایی دارد که میتوا ند روابط

یعنی معلول را وادارد که ر بدهد و آن را

علّی دوطر فۀ بین ذهن و بدن را بهخوبی

ایجاب کند (.)Hume, 1965: 75-77

ت ب ی ین کنييد ( ;Foster, 2007: 124

فاسيييتر ،عل یت نفس و بدن را ذ یل

 .)2008: 181-182از ن ظر او ،عموم ياً

مبحث اختصيياص علّی (علیت نفس خاص

فرض بر آن اسييت که ارتباط علّی میان دو

بر بدن خاص) مطرح میکند .فرض کنیم

رویداد بهگونهای اسيييت که آن رویدادها

دو نفس مجرد (ن 1و ن )2و یييک بييدن

برساخته از ویژگیها و ارتباطهای یرعلّی

(ب )1دار یم .ا گر ا ین دو ن فس م جرد،

هستند؛ مثال :اگر قطعهای فلز ،حرارت داده

همز مان ع مل مشيييابهی ان جام ده ند ،مثالً

شيييود تا ذوب شيييود ،فرض آن اسيييت که

همز مان خ جا لت بکشييي ند و در اثر این

آن چه در نهایت موجب ذوب شيييدن فلز

خجالت رنگ چهره سييير شيييود ،از میان

شييده ،این اسييت که آن فلز از نوع خاصييی

این دو عمل ذهنی که در ن 1و ن 2اسييت،

اسييت که در وضييعیت خاص قرار گرفته و

فقط عمل ذهنی ن 1اسيييت که بر این بدن

حرارت خاصييی را به دسييت آورده اسييت.

تأثیر میگذارد .سيييؤال این اسيييت که چه

ا ین بييه صييييورت یييک قييا نون ط ب ی عی

راب طهای م یان ن 1و ب 1اسييييت که ما

( )natural lawبیان می شود که هر کجا

میگوییم ن 1بر ب 1تأثیر گذاشييته ،نه ن.2

فلزی از این نوع ،در چنین شييرایطی ،چنان

به عبارت فنی ،کدام سلسلۀ علّی ن 1و ب1

حرارتی ببیند ،ذوب میشيييود؛ بنابراین هر

016

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

جا رو یدادی ،عل ّت رو یداد دیگر قل مداد

معلول ’ Nو بالعکس؟ شاید ک سی بگوید

شود به معنای آن است که این ارتباط علّی،

قانونی از نوع زیر این اختصييياص علّی را

نيياشيييی از برخی جنبييههييای یرعل ّی از

تأمین میکند و مشکل را حل میکند:

وضيييعیت مورد نظر و قوانین کلی مرتبط و

قانون  :8این یک قانون اسيييت که

معین ا ست .از نگاه فا ستر م شکل ا سا سی،

هرگ ياه رویييدادی از نوع فیزیکی  1Φدر

زمانی پیش میآید که ما بخواهیم دربارۀ

ملزی با نوع سيييياخ تاری  Σر د هد ،در

علیييت ذهنی سيييخن بگوییم؛ زیرا اگر

یييکدهم ثييانیييه بعييد ،یييک تجربيۀ ذهنی

رو یداد های فیزیکی و ذهنی ،یک بد یل

(نفسانی) از نوع  Ψر

میدهد2.

همز مان داشييي ته باشييي ند ،معلوم نیسييييت

مطابق این قانون کلی میتوان گ فت

دوگانهانگار چگونه میخواهد قوانینی ارائه

 Nو ’ Nاز نوع فیزیکی  Φهسيييتند؛ ذهن

کند که به نحو مناسييب اختصيياص علّی را

اسمیت و جونز از نوع ساختاری  Σاست و

تأمین کند؛ مثالل :فرض کنیم یک حالت

 Eو ’ Eاز نوع ذهنی  Ψه ستند .فا ستر این

عصيييبی  Nدر زمان  tدر ملز اسيييمیت ر

پا سخ را ناب سنده میداند؛ زیرا بنا بر قانون1

داده ا ست و این علت تجربۀ ( Eمثال درد)

ما باید بتوانیم جفتشيييدن بین  Eو  Nرا

در ذهن ا سمیت در یکدهم ثانیه بعد شده

ا ستخراج کنیم؛ در حالیکه این اخت صاص

باشييييد .همچنین فرض کنیم یک حا لت

علّی از قانون  1به دسييت نمیآید .از قانون

عصيييبی ’ Nدر همان زمان  tدر ملز جونز

 1نمیتوان بهطور شييفاف و صييحی نشييان

ر داده اسيييت و این علت تجربۀ ’ Eدر

داد که کدام رو یداد ذهنی مختص کدام

ذهن جونز در یکدهم ثانیه بعد شده باشد.

رویداد فیزیکی ا ست .به تعبیر فا ستر ما دو

پرسييش مهم این اسييت که بر اسيياس کدام

ادعا داریم:

قانون کلی E ،تن ها معلول  Nاسييييت نه

 -یکی ادعای درسيييت که  Eمعلول

 .1نمادهای  Ψ ،Φو  Σاز حروف بزرگ یونانیاند

 .2منظور این است که اگر رویدادی فیزیکی در

و به ترتیب فی ،پسی و سیگما تلفظ میشوند .الزم

ملزی ر دهد ،در اندكزمانی پس از آن ،نفسی،

به ذکر است در ادبیات فلسفۀ ذهن Φ ،نماد امور

آن رویداد را تجربه خواهد کرد .در این قانون ،تنها

فیزیکی و  Ψنماد امور ذهنی و روانی (نفسانی)

چیزی که نفس و بدن را به هم متصل میکند ،فاصلۀ

است.

زمانی است و دقیقاً معلوم نیست در رویدادهای هم-
زمان ،کدام نفس با کدام بدن در ارتباط خواهد بود.
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 Nو ’ Eمعلول ’ Nاست؛
 دیگری اد عای نادرسييييت که Eمعلول ’ Nو ’ Eمعلول .N
اما مشيييکل این اسيييت که قانون 1
نمیتواند نشييان دهد چگونه جفتشييدن به
شييکل نخسييت ،درسييت و به شييکل دوم،
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که مالصييدرا آن را راهحل و پاسييخ مسييأله
میداند .از این رو الزم اسيييت ابتدا راهحل
مالصييدرا که مربوط به همینجاسييت بیان
شود و پس از آن مسیر فاستر را ادامه دهیم.
 .0-0راهکار مالصدرا

نادرسييت اسييت .نابسييندگی قانون  1از آن

تقریر فا ستر از ا شکالی که به قانون  1وارد

جهت ا ست که این قانون صرفاً با ا ستفاده

اسيت ،یعنی اشيکالی که فیزیکالیسيتها به

از یک رابطۀ زمانی ،بین رویدادی از نوع

دوگانهانگاران میگیرند ،شيييبیه اشيييکالی

فیزیکی و رویدادی از نوع نفسييانی اتصييال

اسييت که مالصييدرا نیز بیان کرده اسييت.

برقرار میکند؛ اما اختصييياص علّی ،وقایع

فاسيييتر اعتقاد دارد ،پذیرش قانون  ،1منجر

همزمان را تعیین نمیکند؛ بهعبارت دیگر

به فیزیکی و ج سمانی شدن نفس می شود؛

اشيييکال همچ نان پابر جاسيييت و میتوان

این امری اسيييت که از نگاه او قابل قبول

دو گا نهان گاری نفس و بدن را نادرسيييت

نیسيييت؛ اما مالصيييدرا برخالف فاسيييتر،

دانسييت (.)Foster, 1991: 163-164

فیزیکی و ج سمانی شدن نفس را -در زمان

از نگاه فاستر نتیجۀ قانون فوق این است که

حدوث -می پذیرد و حالت تجردیاش را

وقتی یک بدیل همزمان وجود داشته باشد،

مربوط به بعد از حدوث میداند .مالصييدرا

تن ها ز مانی میتوان قوانین کلی در اخت یار

این اشکال را در نقد حدوث روحانی نفس

داشييت که ما رویدادهای ذهنی را فیزیکی

مطرح سييياخته و بر حدوث جسيييمانی آن

بدانیم؛ زیرا در این صيييورت ،ذهن و بدن،

برهان اقامه کرده اسيييت .او معتقد اسيييت

در یک شيييخص قرار میگیر ند و ما با

نفس (بما هی نفس) در سيييیر تکاملی مادۀ

مشيييکل جفتشيييدن مواجه نخواهیم شيييد

بدنی ،تکوین می یابد و رابطۀ تعلقی نفس

( .)Foster, 1991: 164اما فاسييتر این

و بدن در این مرح له ،جز حقی قت نفس

نتی جه را برنمی تا بد و در صييييدد راه حل

است .در این مرحله ،نفس بهگونهای نیست

برمیآید .مسييیر پیشيينهادی فوق که از نگاه

که برای خودش یک وجود تام فینفسيييه

فا ستر م سیر لطی ا ست ،دقیقاً همان ا ست

داشته باشد و بعد به بدن اضافه شده باشد تا
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بهواسيييطۀ چنین اضيييافهای بتواند در بدن

نفس موجود باشند ،به دو دلیل است:

مادی تصييرف کرده و اسييتکمال یابد؛ بلکه

حالت اول :نفوس نمیتوانند پیش از

تييدبیر بييدن و تعلق بييه آن ،در خود نفس

بدن به نحو عقلی موجود با شند؛ این ا ست

لحاظ شده ا ست؛ یعنی از ا ساس ،نف سیت

که اگر آنها عقل باشيييند و بخواهند نفس

نفس به همین تعلقی ا ست که به بدن دارد.

شيييوند ،مسيييتلزم آن اسيييت که از کمال به

از اینرو نمیتوان بييه لحيياظ زمييانی و نیز

نقص تنزل یافته با شند و آفات بدنی که در

ذاتی ،برای نفس ،مرتبهای مقدم بر بدن در

دنیاست را بدون جهت پذیرفته باشند.

نظر گر فت (مالصييييدرا253 /7 :1581 ،؛

حالت دوم :اما اگر نفوس بخواهند به

 .)377/8ن فس برای ت عی ّن ،تشييي خص و

نحو نفسی خود ،پیش از بدن موجود شوند،

حدوث هو یت نفسييييانیاش مح تاج بدن

دو حا لت دارد :نخسييييت این که به بدن

ا ست .البته میتوان از تعلق بدن به نفس نیز

دیگری متعلقنييد؛ امييا این فرض مسيييتلزم

سخن گفت؛ چراکه بدن نیز در تحققش به

تناسخ است که بطالن آن اثبات شده است؛

نفس نیاز خواهد دا شت .پس نیازمندی این

دوم این که به هیچ بدنی متعلق نیسيييتند که

دو به یکدیگر متقابل و از جهات مختلف

الزمۀ این فرض ،بیکار و معطلبودن نفس

اسييت (مالصييدرا)382/8 :1581 ،؛ هرگز

اسييت و میدانیم که مطابق قواعد فلسييفی،

نمیتوان برای نفس وجودی در نظر گرفت

معطل بودن در وجود راه ندارد (مال صدرا،

که متعلق به بدن نباشد و قوای آن را به کار

.)223 :1363

نگرفته باشد (مالصدرا.)235-238 :1361 ،

دلیل دیگر جسيييمانی بودن نفس این

مال صدرا در برهانی میکو شد با نفی

اسيييت که روحانی و عقلیبودن نفس ،با

ق ِدم نفس ،حدوث جسيييمانی آن را اثبات

تعلق آن بييه بييدن و منفعييلشييييدن آن از

ک ند .از ن گاه او اگر نفوس ،ق بل از بدن

سيييالمتی ،درد ،لذات و آالم بدنی ،تناقض

موجود باشييي ند ،به یکی از این دو حالت

دارد (مالصييدرا .)355/8 :1581 ،بهعبارت

موجودند :یا عقلند یا نفسييند .تالی به هر دو

دیگر:

قسيييمش باطل اسيييت .پس وجود عقلی و
نفسيييی نفس ،قبل از بدن باطل اسيييت .اما
این که نفوس نمیتوان ند به نحو عقلی یا

مقدمۀ اول :اگر نفس مجرد باشييد ،از
بدن تأثیر نمیپذیرد؛
مقييدم يۀ دوم :ن فس از بييدن ت يأ ث یر
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می پذیرد؛ مثالً درد و لذات جسييي مانی بر
نفس اثر میکنند؛

011

در مقای سۀ دیدگاه فا ستر با مال صدرا
در این مو ضع ،باید گفت فا ستر میکو شد

نتیجه :نفس مجرد نیست.

علیر م پييذیرش دوگييانگی دکييارتی بييه

اگر نفس مجرد باشيييد ،دارای فعلیت

مشييکل اختصيياص علّی جواب دهد .او در

تام است ،یعنی قوۀ امکانی و استعدادی در

اینجا به مو ضع مال صدرا نزدیک می شود؛

آن نیسيييت و بنابراین انفعال ناپذیر اسيييت.

اما این دیدگاه برای فاسيييتر یک راه حل

وقتی نفس انفعالناپذیر باشييد ،نمیتواند از

اسيييت نه یک مبنا؛ چراکه او به لحاظ مبنا،

هیچ چیزی (از جمله بدن) تأثیر بپذیرد .این

ذهن و بدن را دو چیز مجزا میدا ند .وجه

در حالی ا ست که مثالً آ سیبدیدن بدن او

برتری مبنای مال صدرا در تبیین رابطۀ نفس

باعث ایجاد درد در نفس می شود یا شنیدن

و بدن ،این اسييييت که اصيييالً اشييي کال

یک صيييوت خوش ،حالت لذت و ابتهاج

جفتشييدن برای مالصييدرا پیش نمیآید؛

در ن فس بر میا ن گ یزد .بنييا برا ین ن فس

چون مطابق مبنای جسييمانیهالحدوث ،تلایر

جسمانی است.

بین نفس و بدن ،خارجی و واقعی نیسيييت،

استدالل مالصدرا بر حدوث جسمانی

بلکه تفاوتی است که در ظرف اعتبار عقلی

نفس را میتوان انتقادی علیه دوگانهانگاری

حاصيييل میشيييود و نتیجۀ تجزیه و تحلیل

دکييارتی دانسييييت؛ یعنی معييادلی برای

ذهن اسييت .در شييیوۀ مالصييدرا ،اشييکال

اسييييتييدالل ف یز یکييا لیسييييتهييا ع لیييه

ج فتشييييدن یا اختصيييياص علّی ،منتفی

دوگانهانگاران .کسيييانی که نفس و بدن را

میشود؛ زیرا از نگاه او ،نفس از همین بدن

دو جوهر مجزا و مسيييت قل میدان ند ،وقتی

برمیآید و از آن حادث می شود و بهخاطر

وارد بحييث تعييامييل این دو میشيييونييد،

همین با این بدن ارت باط دارد و اصيييالً از

نمیتوان ند بهراحتی راب طۀ این دو را تبیین

همان ایجادشييده و این دو ،یک نوع واحد

کن ند .با تو جه به م بانی مالصييييدرا ،این

را شکل میدهند.

اشيييکال به دوگانهانگاری فاسيييتر هم وارد
اسيييت .مالصيييدرا همینجا با اقامۀ برهان،

 .8-0راهکار فاستر

مسيييأ له را حل میکند؛ زیرا حدوث مادی

فاستر ،حدوث جسمانی نفس را نمیپذیرد

نفس را میپذیرد.

بلکه آن را از ابتدا مجرد میداند .از اینرو

001

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

باید این مسيأله را به گونۀ دیگری حل کند

زمانی و هم به لحاظ ارتباط اضيييافی ،به

و فرآیند ا ستداللآوری او ادامه مییابد .او

یکدیگر متصلند؛

در نقد قانون  1گفت :آنچه باعث شده ما

قانون :8این قانونی اسيييت که برای

نتوانیم اختصييياص علّی را تبیین کنیم ،این

هر رویيداد ( Φیعنی  )xدر ملزی از نوع

اسييت که انواع مختلف رویدادها صييرفاً با

 ،Σیک تجر بۀ ذهنی ( Ψیعنی  )yوجود

اسيييتفاده از یک رابطۀ زمانی به یکدیگر

دارد که در آن  ، yیکدهم ثان یه دیرتر از

متصيييل شيييدهاند .او دو راه حل پیشييينهاد

 xاسيييت و  yبه لحاظ فاعل متصيييل به x

میدهد:

است1.

 )8این ار تبيياط عل ّی را بييا ار تبيياط

در واقع ،قانون  2یک اخت صاص علّی

دیگری کامل کنیم؛ بهگونهای که این دو

منحصييير بهفرد را پیش رو مین هد و یک

با یکدیگر بتوانند اختصييياص علّی را تأمین

نفس را فقط به یک بدن متصيييل میک ند.

کرده و نشييان دهند که یک رابطۀ نفسييانی

اگر هر رویداد ع صبی از نوع ( Φدر ملز با

ت نهييا بييه یييک رویييداد ف یزیکی مر ت بط

نوع مرتبط) داشييته باشييیم ،این قانون به ما

اختصيياص دارد .گزینۀ پیشيينهادی فاسييتر،

میگوید که دقیقاً کجا میتوانیم معلول Ψ

رابطهای اسييت که بین هر رویداد ذهنی در

را

–در زمان و در فضييای ذهنی -بیابیم؛

ذهن یک فا عل و هر رو یداد فیزیکی در

مثالً در یکدهم ثانیه بعد ،در ذهن فاعلی

بدن همان فاعل وجود داشته باشد؛ رابطهای

که رویداد عصبی در بدن او ر داده است.

که اینگونه بیان شيييود x« :متعلق به فاعلی

همچنین اگر هر تجرب يۀ ذهنی از نوع Ψ

اسييت که  yدر بدن او ر داده اسييت» .به

دا شته با شیم ،قانون به ما میگوید که دقیقاً

طور خالصييه میگوییم x« :به لحاظ فاعل،

کجا میتوانیم علت آن را –در زمان و در

متصيييل به  yاسيييت» .اکنون دوگانهانگار

ف ضای ذهنی -بیابیم؛ مثالً در یکدهم ثانیه

میتواند در مثال اسمیت و جونز فرض کند

ق بل ،در بدن فاعلی که تجر به در ذهن او

قانون کلیای وجود دارد که مطابق با آن،

ر داده اسييت (Foster, 1991: 164-

انواع رویييدادهييای مرتبط ،هم بييه لحيياظ

.)165

 .1منظور این است که اگر رویدادی فیزیکی در

که به آن ملز متصل است ،آن رویداد را تجربه

ملزی ر دهد ،در اندكزمانی پس از آن ،نفسی

خواهد کرد.
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از نگاه فاسيييتر مشيييکل این قانون آن

که هر گاه رو یداد  Φدر ملز جونز ( 𝑗 𝐵)

اسييييت کييه اتحيياد نفس و بييدن در آن

در زمانی که 𝑗 𝐵 سيياختاری از نوع  Σدارد

پیشفرض گرفتييه شييييده اسييييت .وقتی

ر د هد ،یکدهم ثان یه ب عد یک تجر به

دوگانهانگار در قانون  ،2قوانین نفسيييانی

ذهيينييی  Ψدر ذهيين جييونييز ( 𝑗𝑀 ) ر

فرض می گ یرد ،در وا قع از هما ک نون

میدهد1.

پیشفرض گرف ته که ما میتوانیم بدون

از د ید فاسيييتر ،این قوانین میتوان ند

دچار شيييدن به هرگونه معضيييلی ،از فاعل

م شکل جفت شدن را ت ضمین کنند؛ به این

آگاهی سخن بگوییم که بدن و ذهن او در

صورت که  Nو  Eتحت قانون ا سمیت به

یک شييخص متحد شييدهاند .اگر گذشييتۀ

یکدیگر متصيييلند و ’ Nو ’ Eتحت قانون

ذهنی و ع صبی دو فاعل همزمان شود ،این

جونز به هم اتصيييال دارند (Ibid: 167-

قوانین ضيييعیف نمیتوانند تعیین کنند که

 .)168ممکن اسييت کسييی این اشييکال را

کدام ذهن متعلق به کدام بدن است.

مطرح کنييد کييه دامنيۀ قوانینی کييه مطرح

 )8راهحل دوم فاستر برای حل مشکل

میشود باید کلی بوده و هدفی جهانشمول

نابسيييندگی قانون  1این اسيييت که دامنۀ

داشييته باشييند؛ نه این که به موردی خاص

قوانین کلی را به اشييي خاص معین م حدود

م حدود شيييو ند؛ در حالی که فرمول های

کنیم؛ مثالً میتوان برای اسيييم یت و جونز

فوق ،قوانین را به اسيييمیت و جونز محدود

اینگونه قانون وضع کرد:

کردهاند .قوانین باید طوری باشيييند که بر

قانون (ا سمیت) :این یک قانون ا ست

اسييياس نوعشيييان تنظیم شيييوند ،نه صيييرف ًا

که هرگاه رویداد  Φدر ملز ا سمیت ( 𝑠 𝐵)

ویژگیهای فردی .فاسييتر معتقد اسييت این

در زمانی که 𝑠 𝐵 سياختاری از نوع  Σدارد

اشکال وارد نیست و میتوان همانگونه که

ر د هد ،یکدهم ثان یه ب عد یک تجر بۀ

برای اسمیت و جونز قانون وضع شد ،برای

ذهنی  Ψدر ذهن اسيييمیييت ( 𝑠 𝑀 ) ر

آحاد انسييانها قانون وضييع کرد .از نگاه او

میدهد.

وقتی ما برای آحاد انسيييانها قانون وضيييع

قانون (جونز) :این یک قانون اسيييت

میکنیم ،قانون را به نحو یرقابل توضیحی

 .1فاستر با وضع این قانون از ما میخواهد یک قانون

بدنشان به طوری خاص ،به هم متصل و جفت شده

کلی بدهیم و بگوییم آحاد انسانها ،نفسشان و

به هم است.

000

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

تلییر نمیدهیم؛ زیرا وقتی قرار باشيييد برای

خاص با یک ذهن خاص بهواسيييطۀ برخی

یک شيييخص معین قانونی وجود داشيييته

تييرتييیييبهييا و آرایييشهييای نييفسييييانييی

باشيييد ،برای افراد دیگر هم میتواند همان

()psychophysical arrangement

قانون مشيييابه وجود داشيييته باشيييد .اگرچه

به یکدیگر متصيييل ند و این اتصيييال ،به ما

نمیتوان مشيييخصيييات فردی را از قوانین

اطمینان میبخشييد که این ذهن خاص فقط

حذف کرد ،ا ما با این حال ،مع نایی کلی

مسيييتقیماً با این ملز خاص ،تعامل متقابل

وجود دارد کييه تمييام این قوانین را در بر

دارد و بالعکس .از نگاه او چنین آرایشيييی

می گ یرد؛ بنييا برا ین هم يۀ قوا ن ین م جزا

برای اتحاد ذهن و بدن ضيييروری اسيييت و

وضيييعشييييده ت حت قانون کلی زیر قرار

همین آرایش نفسييانی اسييت که مشييخص

میگیرند:

میکند این ملز و این ذهن ،هر دو متعلق به

قانون :9این قانونی اسييت که در آن

یک شخص ه ستند (.)Ibid: 171-172

نوعی ارت باط مت قا بل یک به یک ،م یان

فاسيييتر با تبیین قانون  ،3به ه مان نتی جۀ

ملزهييا و ذهنهييای انسييييانی وجود دارد؛

مالصييدرا رسييید و نشييان داد که یک بدن

طوری کييه هر رویييداد  Φدر ملز  Xبييا

خاص ،فقط با یک نفس خاص ارت باط

سييياختاری از نوع  ،Σیکدهم ثانیه قبل از

متقابل دارد.

تجر بۀ ذهنی  Ψدر ذهنی که با  Xارتباط

نتی جۀ مهمی که از م قایسيييۀ راه کار

مت قا بل دارد ،ر مید هد (Ibid: 168-

مالصدرا و فاستر حاصل میشود ،این است

.)169

که مالصييدرا برخالف فاسييتر ،فقط به بیان

فاسييتر معتقد اسييت با دانسييتن هویت

قانون حاکم بر نحوۀ عل یت نفس و بدن

ملزی که علت (یا معلول) عصيييبی در آن

اکتفييا نمی کنييد بلکييه فرآینييد و نحوۀ

ر میدهييد ،ر دادن معلول (یييا علييت)

هستی شناختی آن را نشان میدهد .فاستر به

ذهنی در آن ذهن ،صيرفاً تصيادفی نخواهد

نحو معرفت شناختی به این مسأله میپردازد

بود .همچنین با دانسيييتن هو یت ذهنی که

که چه زمانی ما میتوانیم ذهن خاصيييی را

معلول (یا علت) ذهنی در آن ر میدهد،

به بدن خا صی مرتبط ،متنا سب و هماهنگ

ر دادن علت (یا معلول) عصيييبی در آن

بدانیم .او به همین دلیل ،آرایشهای خاص

ملز صييرفاً تصييادفی نیسييت؛ زیرا یک ملز

نفسانی را محل اتصال این دو میداند.
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 .8رابطۀ اتحادی نفس و بدن
اینکه ما نفس و بدن را دو چیز مستقل و در
ارتباط باهم بدانیم یا دو امری که در یک
وجود واحييد اتحيياد یييافتييهانييد ،میتوانييد
چشيييمانداز متفاوتی از رابطه علّی نفس و
بدن ارا ئه د هد؛ چرا که اگر نفس و بدن
متحد باشييند ،تأثیر و تأثر یک نفس خاص
بييا بييدن خيياص ،بييه ن حو روشيييين تر و
کما شکالتری تبیین می شوند .مال صدرا و
فاسيتر پس از بیان وجود رابطه علّی نفس و
بدن ،به اتحاد آن دو اشييياره کرده و از این
رابطۀ اتحادی ،در تبیین رابطۀ علّی نفس و
بدن بهره بردهاند .در این قسمت میبایست
نحوۀ این اتحاد و معنایی را که هر کدام از
اتحادها ،اراده میکنند ،جویا شویم.
 .0-8دیدگاه مالصدرا

از نگاه مالصدرا ،معیت نفس و بدن ،معیتی
اتفاقی نیسيييت بلکه بین آن دو یک عالقۀ
لزومی برقرار اسييييت؛ مان ند ارت باط ماده
(بدن) و صييورت (نفس) یا جنس و فصييل.
نبييایييد ارتبيياط آنهييا را همچون معیييت و
همراهی دو شيی متضيایف در نظر گرفت
(مالصدرا .)382/8 :1581 ،علیر م اینکه
نفس و بدن انسييييان به ل حاظ منز لت و
جایگاه ،با هم تفاوت دارند ،وجودشييان در
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یک موجود محقق شييده اسييت؛ بهگونهای
که گویا هر دو شی واحدی هستند که دو
جهييت دارد ،یکی اصييييل و دیگری فرع
اسييت .جنبۀ بدنی که فرعی اسييت دائماً در
تلییر ا ست و جنبۀ نف سانی که ا صل ا ست،
ثابت و پایدار اسيييت .هرچه نفس در طول
تعلق به بدن کاملتر شييود ،بدن و مزاج آن
صافتر و لطیفتر می شود و ات صال نفس
بييه بييدن شييييدیييدتر و جييدیتر میگردد
(مالصدرا.)55-58/5 :1581 ،
 .0-0-8وحدت نفس و قوا

مال صدرا آنقدر اتحاد و آمیختگی نفس و
بدن را قوی میداند که معتقد اسييت هرچه
به بدن متصيييل و مرتبط شيييود -مثالً هوا-
نفس نیز با آن مرتبط میشييود (مالصييدرا،
 )55/5 :1581از نگاه صيدرالمتألهین ،نفس
به ویژگیهای معین بدنی مت صف می شود؛
مثالً میتوان گفت من مینوشم ،میخورم،
میچ شم ،میبینم .از سوی دیگر هرچیزی
که متصيييف به صيييفات معین شيييی دیگر
ب شود ،عین آن شی دوم ا ست .نتیجه این
که نفس عین بدن است (مال صدرا:1581 ،
 .)286/4پذیرش چنین ات حادی از سيييوی
مالصييدرا به معنای نفی ترکیب انضييمامی
نفس و بدن است؛ چراکه از نگاه مالصدرا
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در ترک یب انضييي مامی ،اجزای مر کب در

با شد یا ادراکی -به عالم بدن نزول کرده و

خييارج ،در عین ترکیييب ،واقعیييتهييایی

حالت ح سی به خود میگیرد؛ مثالً ضب

بالفعل و متکثرند؛ درحالی که امکان ندارد

که یک کیفیت نفسانی است در بدن ظهور

چیزی که موصوف به کثرت عددی است،

یافته و باعث سيييرخی چهره میشيييود یا

بييه وحييدت عييددی نیز متصيييف شيييود

شييينیدن آیهای از ملکوت ،بدن را به لرزه

(مالصييدرا .)254-255/4 :1581 ،پذیرش

درمیآورد .همچنین ادرا کات بدنی (مثالً

ترک یب انضييي مامی نفس و بدن به مع نای

درد جسيييمانی) وقتی به عالم عقل انسيييانی

پذیرش دوگانگی وجودی آن دو اسيييت؛

میروند ،معقول شييده و باید با بصييیرت و

در حالی که ترکیب اتحادی ،دوگانگی را

اعتبار ،آنها را مشييياهده کرد ،نه با چشيييم

نفی میکند .ترکیب اتحادی بین دو چیز به

مادی (مالصدرا.)556-554 :1345 ،

معنای عدم وجود یکی از دو طرف نیسييت
بلکه اقت ضا میکند هر دو ،موجود به یک

 .8-0-8کلالقوا بودن نفس

وجود واحد باشيييند (مالصيييدرا:1581 ،

فالسييفۀ مشييایی معتقدند انسييان فقط یک

 .)337/4از نگيياه او نفس و بييدن بييه نحو

نفس دارد (نفس نيياطقييه)؛ امييا این نفس،

تشيييکیکی ،دو روی یک وجود واحدند و

دارای نیروها و قوای متعددی اسيييت که با

نفس ،صورت کمالی بدن است (مالصدرا،

ابزار و آالت برای آن کييار میکننييد .در

.)385/8 :1581

مقابل این دیدگاه ،مالصييدرا معتقد اسييت

تأثیر و تأثر نفس و بدن در ضمن این

نفس در عین اینکه موجود واحدی اسييت،

رابطۀ اتحادی بهگونهای اسييت که هر یک

دارای قوا هم نیسييييت؛ بل که خودش ه مۀ

از حاالت نفس و بدن میتوان ند از موطن

قواسييييت؛ یعنی ه مۀ کار ها را خود نفس

اصيييلی خود فراتر یا فروتر رفته و هر یک،

ان جام مید هد (مالصييييدرا-227 :1363 ،

دیگری را تحت تأثیر قرار دهد؛ چه حالت

)228؛ م ثال :نفس در ز مان تع قل ،تع قل

مد نظر علمی باشيييد و چه عملی .پس هر

میکند؛ زمان دیدن ،به چشم تعلق میگیرد

ویژگی بدنی –فعلی باشيييد یا ادراکی -به

و ف عل د یدن ر مید هد .همینطور برای

عالم نفس صييعود میکند و حالت عقلی به

شنیدن به گوش تعلق میگیرد و می شنود؛

خود میگیرد و هر مل کۀ نفسييييانی -فعلی

پس فا عل ه مۀ این ها خود نفس اسييييت.
لزومی ندارد که برای نفس ،قوۀ عاقله ،قوۀ
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با صره ،قوۀ سامعه و  ...تعریف کنیم که در
خدمت و اختیار نفس قرار گیرند .مالصدرا
انسييييان را موجودی وا حد و یک پار چه
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(نفس) (مالصدرا.)235/8 :1581 ،
 .8-8دیدگاه فاستر
اگرچه فاعلهای پایهای1

میداند که واجد همۀ قواسيييت و در عین

از دیدگاه فا ستر،

حال با آن ها و حدت دارد (مالصييييدرا،

که ذهنمند هسيييتند ،کامالً مجردند اما هر

 .)221/8 :1581چ شم و گوش و پو ست و

فاعل ،حداقل در فاز خاصيييی از عمرش با

سایر اعضا  ،آالت و ابزاری ه ستند که در

یک ارگانیسيتم زیسيتی خاص ،همبسيتگی

اخت یار نفس قرار گرف ته تا نفس از آن ها

نزدیک دارد و همین اتصييال خاص اسييت

برای ادراکات مورد نظر استفاده کند .ابزار

کييه بيياعييث میشيييود او را واجييد بييدن

برای مالصيييدرا ،چیزی جز همین جسيييم
بدنی نیسييييت (مالصييييدرا228 :1363 ،؛

( )having a bodyیييا مييتييجسيييييد
( )embodiedذکر کنیم .همین اتصييييال

مالصدرا 41/8 :1581 ،و  .)71این که نفس

باعث میشييود که بتوانیم فاعل را عضييوی

به آالت بدنی و جسيييمانیاش برای برخی

از گونييههييای حیوانی خيياص بييدانیم کييه

ادرا کات ن یازم ند اسييييت ،ت عارضيييی با

ماهیت جسيييمانی دارد و جایی در فضيييای

مُيدركبودن نفس نييدارد .نفس در زمييان

فیزیکی اشيييلال میکند به ما این اجازه را

ادراك محسييوسييات ،عین حواس اسييت و

مید هد که حتی از چشيييما نداز دکارتی،

نقشی که بدن در این فرآیند دارد آن است

شخص ( )personرا ک سی بدانیم که هم

که با نفس مشيييارکت میکند .پس هنگام

ویژگیهای بدنی به آن ن سبت داده شود و

احسييياس ،دو امر حاصيييل میشيييود :یکی

هم ویژگی های نفسييييانی .فاسيييتر در بارۀ

اثرپييذیری حس (بييدن) و دیگری ادراك

ا صطالح شخص ،معقتد ا ست که شخص

 .1فاستر بین مفهوم فاعل ذهنی که دارای امور ذهنی

اما زمانی فاعل ذهنی پایه است ،اگر و تنها اگر هم

مجرد است و آنچه او بهطور ویژه آن را فاعل ذهنی

فاعل ذهنی باشد و هم در قالب مفهوم بنیادین از

پایه ( )Basic Subjectمینامد ،تمایز قائل

واقعیت وجوداً بنیادین (پایه) ارائه شود؛ یعنی وقتی

میشود .از نگاه او ،هویتی فاعل ذهنی به حساب

تحلیل میشود ،متمایل و وابسته به تحلیلهای

میآید که اگر و تنها اگر به گونهای باشد که واجد

مفهومی دیگر نباشدfoster, 1991: 203-( .

حاالت ذهنی باشد یا درگیر کنشهای ذهنی شود؛

)204
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انسيييان ،یک نهاد یا هویت وحدانی دارد و

نمیشيييود .توضيييی اینکه او در پاسيييخ به

دو بُعد فاعل پایه (مجرد) و بدن (جسمانی)،

اشکال جفت شدن به این مسأله اشاره کرد

تحت نظارت این هویت وحدانی اسيييت.

که یک ملز خاص با یک ذهن خاص

نهایتاً همین اتصيييال اسيييت که ما را قادر

بهواسييي طۀ برخی ترت یب ها و آرایش های

میکند فاعل پایه را انسيييانی ()human

نفسييانی به یکدیگر متصييل هسييتند .اکنون

بدانیم؛ زیرا چیزی را نمیتوان فاعل انسانی

باید گفت همین آرایش نفسييانی اسييت که

بهشيييمار آورد جز آنکه –ولو مختصييير-

مشيييخص میکند این ملز و این ذهن ،هر

زندگی انسييانی کرده باشييد و زندگیای را

دو متعلق به یک شيييخصييي ند ( Idem,

نمیتوان ان سانی به ح ساب آورد جز آنکه

1979: 162-163; 1991: 167 .)172, 262از نگاه فاسيتر ،معقول ا ست

حدا قل در فاز اول یهاش ،کامالً با ز ندگی
حیوانی یک ارگانیسييم نوع مناسييب متحد
( )unitedبوده با شد ( Foster, 1991:
 .)261-262اکنون باید دانسيييت ماهیت
این اتصييال چیسييت که یک فاعل مجرد را
به یک ارگانیسم زیستی متصل کرده است.
از نگاه فاسييتر ،بررسييی بخشييی از ابعاد این
مسيييأله که مربوط به جزئیات ریز و میکرو
فیزیکی-نفسيييانی اسيييت ،به دانشيييمندان
ع صب شناس تعلق دارد .برای همین فا ستر
فقط به برخی ابعاد فلسفی مسأله میپردازد.
مالصيييدرا نهتنها نفس را یگانه فاعل
همۀ ادراکات میداند بلکه معتقد اسيييت،
نفس با تمام قوای حسيييی ،خیالی و عقلی
متحد اسيييت .این نوع ارتباط هماهنگ در
بیان فاسييتر به آرایشهای نفسييانی خالص يه
شيييده و بحثی از ارتباط نفس و قوا ،طرح

که بگوییم این آرایش نفسيييانی در زمانی
که بدن به وجود میآ ید ،مبتنی بر مفهوم
زیستی است .پس وقتی از تجسد فاعل پایه
در بدن سخن گفته می شود ،منظور ،اتصال
کييارکردی مسيييتقیم بین فيياعييل پييایييه و
ارگانیسيييم زیسيييتی اسيييت .البته نمیتوان
چیزهای نامربوط را به هم مرتبط دانسيييت؛
م ثالً ن می توان انييدازۀ خييال روی گون يۀ
شييخصييی را مرتبط با میل او به فیلسييوف
بودن در نظر گرفييت ،بلک يه یييک نظييام
کارکردی باید متناسييب با نفسييانیت فاعل
باشييد .در مورد انسييان میتوان به نظامهای
زیر اشاره کرد:
الف :نظام ادراکی انسانی که بهوسیلۀ
آن ،تجارب حسييی فاعل ،توسييط ورودی
ح سی ارگانی سم کنترل شود ،به نحوی که
او را قادر سازد تا بتواند به نحو بدنی ،جهان
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فیزیکی را درك و اطالعات کسب کند؛
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باشييد ،اما دسييتگاه بینانی او بسييیار یرقابل

ب :نظام رفتاری انسييانی که بهوس يیلۀ

اعتماد باشييد و نتواند اطالعات درسييت از

آن ،فا عل از روی قصييييد بر بدن اع مال

محیط اطراف بدهد یا ممکن اسييت فاعلی،

کنترل کند ،به نحوی که او را قادر سازد تا

کنترل ناقصييی بر حرکات بدنیاش داشييته

از طریق حرکت بدنی ارگانیسييم ،بر جهان

باشد (.)Ibid: 264-266

فیزیکی ،فعل انجام دهد؛

فاسييتر در تبیین رابطۀ اتحادی ذهن و

ج :نظام باور ان سانی که بهو سیلۀ آن،

بدن ،دو جوهر بدن و ذهن را مرتبط به هم

مجموعۀ باورهای فاعل در هر زمان ،به نحو

میدا ند و نحوۀ ارت باط را با آرایش های

عقالنی کنترل شيييود ( Idem, 1991:

خاص نفسيييانی میداند که نظام کارکردی

.)264

خاصيييی دار ند؛ بهگو نهای که یک نفس

از نگاه فاسييتر این حقیقت که انسييان

خاص به یک بدن خاص مربوط میشيييود.

جهيان فیزیکی را بيه نحو فیزیکی ادراك

راه کار فاسيييتر این اسيييت که بگوییم این

میکند (یعنی ادراکی که سازگار با موضع

آرایش نفسييانی در زمانی که بدن به وجود

فیزیکی بدن اسيييت) ،این نگاه را در فاعل

میآید ،مبتنی بر مفهوم زیستی است؛ یعنی

ایجاد میکند که او واقعاً در آن نقطه واقع

فاعل پایه در بدن متج سد شده و بین آن و

شيييده اسيييت .به همین ترتیب از آنجا که

ارگانیسييم زیسييتی بدنی اتصييال کارکردی

ت صمیمها و ق صدها به نحو شفاف ،به نحو

وجود دارد .این راه حل فاسيييتر ه مان راه

رفتاری تفسيييیر میشيييوند ،این نگاه را در

حلی اسيييت که مالصيييدرا پیش از او بدان

فا عل ای جاد میک ند که این واکنش ها،

دسيييت یافته و به نحو فلسيييفی آن را اثبات

افعالی هسيييتند که او مسيييتقیماً انجام داده

کرده است :حدوث جسمانی نفس.

اسييييت .چنین احسيييياس و حدتی با بدن،

تفاوت دیدگاه فاسييتر و مالصييدرا در

بهگونهای اسيييت که میتوان گفت فاعل

این است که فاستر از نوعی اتحاد انضمامی

مجرد دارای بدن اسييت .بنابراین تجسييد به

و تألیفی صيييح بت میک ند و مالصييييدرا

تناسيييب نظام کارکردی نیاز دارد .از نگاه

ات حادی را مد نظر دارد که حاکی از دو

فا ستر الزم نی ست این تنا سب کامل با شد؛

مرتبۀ وجودی از یک چیز واحد اسيييت .به

مثال :ممکن اسييت فاعلی متجسييد در بدنی

تعبیر دقیقتر ،یکی انگاشييتن ذهن و بدن با
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توضيييیحی که فاسيييتر مید هد ،ت ناقض

اسيييت ،به نوعی ثنویت نفس و بدن را رد

مفهومی به دنبال دارد .بهطور کلی مسيييأ لۀ

میکند.

سييينتی راب طۀ نفس و بدن ،ز مانی م حل
اشيييکال اسيييت که این دو متباین پنداشيييته

نتیجه گیری

شيييوند .در حالی که مالصيييدرا با دیدگاه

مقایس يۀ دیدگاه نفسشييناختی مالصييدرا و

وحدتگرایانهای که دارد ،ارتباطی ذاتی

مواضيييع دو گا نهان گارا نۀ جد ید در حوزۀ

بین نفس و بدن تعریف میکند .مالصييدرا

فلسفۀ ذهن ،نشان میدهد که مبانی فلسفی

با طرح وحدت نفس و بدن و این که نفس

مال صدرا بهگونهای ساماندهی شدهاند که

در بسييياطتش ،همۀ قواسيييت ،به این مهم

می توان از آنهييا ،بييه ن حو مسييي ت ق یم و

دست مییابد .از نگاه مالصدرا انسان یک

یرمسيييتقیم در حيل برخی معضيييالت و

وجود واحد اسيييت با دو مرتبه که مرتبۀ

پر سشهای مهم فل سفی در این حیطه بهره

مت عالی وجودش (نفس) بر مرت بۀ مادونش

برد .برخی از م باحثی که امروزه هنوز در

(بدن) احاطه دارد و آن را تدبیر میکند.

جر یان اسييييت ،به طور مسيييتقیم مد نظر

هم مالصدرا و هم فاستر به دوگانگی

مالصدرا بوده است .برخی دیگر از مباحث

نفس و بدن معتقدند؛ اما هر کدام تقریرهای

اگرچه با عناوین جدید مطرح میشييوند اما

متفيياوتی ارائييه می کننييد .از آنجييا کييه

میتوان ا صول و مبانی آنها را در حکمت

مالصييدرا معتقد اسييت یک موجود مجرد

متعالیه یافت .نمونۀ بارز آن ،راه حل هایی

باید دارای وحدت باشييد ،این دوگانگی را

اسيييت که مالصيييدرا برای حل مشيييکل

امری ظيياهری و در ظرف تحلیييل ذهن

اختصييياص علّی ،تعلق نفس به بدن و تبیین

میبی ند و در م قام تحقق خارجی به یک

چگونگی رابطۀ اتحادی نفس و بدن ،پیش

وجود ممتد و کشدار به نام انسيييان معتقد

رو گذا شته ا ست .در مقالۀ حا ضر ،دیدیم

اسييت .از اینرو به دشييواری میتوان او را

کيه جيان فياسيييتر برای دفياع از موضيييع

دوگانهانگار به معنایی که مد نظر فاسيييتر

دوگييانييهانگيياری دکييارتی کوشيييیييد بييا

اسيييت ،دانسيييت .مالصيييدرا با طرح بحث

راهکارهای فلسفی و گاه علمی معاصر ،این

تشييکیک و ذومراتب بودن وجود انسييان و

معما را حل کند .این در حالی اسيييت که

بیان این نکته که بدن نیز مرتبهای از نفس

تأمل در مباحث فل سفی مال صدرا ن شان داد
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همین مباحث به نحو دقیق و حلّی ،نه صرف ًا

فا ستر به روش فل سفۀ تحلیلی ،قانون سازی

انتقادی ،مد نظر صيييدرالمتألهین هم بوده

میکند؛ مالصيييدرا که به سييينت منطقی و

اسيييت .فاسيييتر به نحو معرفتشيييناختی،

فلسييفی اسييالمی تعلق دارد ،میکوشييد در

هماهنگی و تناسب یک ذهن خاص به بدن

اسييي تدالل های مربوط به نفس از ق یاس و

خاص را تبیین میکند؛ برای همین تناسييب

برهان عقلی صرف بهره ببرد.

کارکردی سه نظام ادراکی ،رفتاری و باور

نتیجۀ مهم دیگر :دوگانهانگاری به شیوهای

را مالك تشيييخیص قرار میدهد .او بحث

کيه فياسيييتر دنبيال میکنيد ،یعنی شيييیوۀ

وجودشييينيياختی نمی کنييد و چیسيييتی و

دکارتی ،نمیتواند حلکنندۀ اشيييکالهای

چگونگی وجودی این ارتبيياط را متييذکر

اساسی باشد که به آن گرفته میشود؛ برای

نمی شود .این در حالی ا ست که مال صدرا

همین میبینیم فاستر به وضع قانون و فرض

به نحو وجودشيييناختی بحث جسيييمانیه-

گرفتن برخی مقدمات متو سل می شود .در

الحييدوث بودن را بييهعنوان یييک راهحييل

ن ها یت ،دو گا نه د یدن جوهر نفس و بدن

مطرح ساخته و آن را بسط داده و بالمال به

بهگونهای که در بدو حدوث هیچ ارتباطی

وحدت نفس و بدن میرسيييد .به عبارت

با ی کدیگر نداشييي ته باشييي ند ،نمیتوا ند

دیگر ،فاسييتر به این پرسييش پاسييخ میدهد

پاسييخگوی این دسييت اشييکالها باشييد.

که «چگونه بفهمیم فالن ذهن با بهمان بدن

راهحل این معما آن اسييت که به نوعی این

متحد اسييت؟» و مالصييدرا پاسييخگوی این

دو جوهر ذاتاً متمایز را ،یکدست بدانیم و

پرسش است که «به لحاظ وجودی چگونه

به سييي مت ی گا نهان گاری حر کت کنیم.

فالن نفس و بهمييان بييدن بييا یکييدیگر

وحدت ذاتی این دو جوهر میتواند تعامل

متحدند؟»

نفس و بدن را حل کند .بنابراین یا باید به

به نظر میر سد روش دو فیل سوف در

سمت موا ضع فیزیکالی ستی و مادیانگارانه

تبیین مبيياحييث مربوط بييه رابط يۀ عل ّی و

ر فت و از اسيييياس ،جوهر مجرد را ان کار

ا تحييادی ن فس و بييدن ،ع لیر م تمييام

کرد؛ یييا اینکييه جوهر مييادی را انکييار و

شييباهتهای اسيياسييی ،متفاوت اسييت و در

ا ید ئالیسيييم را پذیر فت .این دو د ید گاه،

نوع اسييتداللها و تبیینهای مطرح شييده و

فروکا ستن یکی از دو حیطۀ نفس و بدن به

ن تایج حاصييي له ،ت فاوت هایی وجود دارد.

دیگری اسييت .اما راه سييومی باقی میماند:
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نفس و بدن دو جوهری هسييتند که اگرچه
ذاتاً متمایزند ،اما در خارج یک چیزند .این
همان چیزی اسييت که در مواضييع فلسييفی
مالصدرا به وضوح مشهود 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/ر ساله :این مقاله برگرفته از ر ساله نگارنده اول با عنوان «مقای سه تحلیلی و تطبیقی
«نفس شناسی» مالصدرا و «فلسفه ذهن» بر اساس آرای جان فاستر (با محوریت مباحث ماهیت و حقیقت نفس،
اثبات تجرد نفس و رابطه نفس با بدن» می باشد.
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One of the most important reasons for animal rights
advocates and the need to change their inappropriate behavior is the
"ability to understand pain and suffering in animals.” Peter Singer is
one of the main defenders of this argument and by emphasizing the
need to pay equal attention to animals and humans, he challenges any
use of animals, including eating meat, laboratory research, and
industrial animal husbandry. Denying the superiority of man over the
animal, he considers animal exploitation to be morally incorrect, and
by criticizing the view of religions in this regard, introduces it as a
precondition for violation against animal rights. Tthis article,
reviewing and criticizing this argument and emphasizing the need to
respect the privacy of animals and human responsibility towards
them, states that due to the special place of man in the universe and
his existential differences with animals, his purposeful and
responsible use of animals is morally permissible, which is also
confirmed by a look at the teachings of religions. Considering the
relationship between suffering and science and consciousness, the
value of human beings, the same criterion of fetus and animal, and
contradictory claims are among the criticisms that can be leveled at
Singer.
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حقوق حیوانات و «استعداد درک درد و رنج» :بررسی انتقادی دیدگاه پیتر سینگر
علیرضا آل بویه  ،1ناصر جعفریپور

2

تاریخ دریافت:

چکیده :یکی از مهمترین دالیل مدافعان حق حیات حیوانات و لزوم تلییر رفتار

1533/5/8

نامناسب با آنها« ،استعداد درك درد و رنج» حیوانات است .پیتر سینگر از مدافعان

تاریخ پذیرش:

اصلی این استدالل ،با تأکید بر لزوم توجه برابر به حیوان با انسان ،هرگونه استفاده از

1533/12/11

حیوان اعم از خوردن گوشت ،پژوهش آزمایشگاهی و دامداری صنعتی را به چالش

واژگان کلیدی:
درد و رنج ،منافع
حیوان ،اخالق
حیوانات ،انسان و
حیوان ،پیتر سینگر.

میکشد .او با انکار برتری انسان بر حیوان ،تمام بهرهوریها از حیوان را به لحاظ
اخالقی نادرست دانسته و با نقد نگاه ادیان در این باره ،آنرا زمینهساز تضییع حقوق
حیوانات معرفی میکند .در این مقاله ضمن بررسی و نقد این استدالل و با تأکید بر
لزوم رعایت حریم حیوانات و مسئولیت انسان در قبال آنها بیان میشود که با توجه
به جایگاه ویژۀ انسان در عالم هستی و تفاوتهای وجودی او با حیوانات ،استفادۀ
هدفمند و مسئوالنۀ او از حیوان ،از نظر اخالقی مجاز است که نگاهی بر آموزههای
ادیان نیز مؤید آن میباشد .توجه به رابطۀ درد و رنج با علم و آگاهی ،میزان ارزش
انسان ،مالك یکسان جنین و حیوان ،تناقض در ادعا نیز از جمله نقدهایی است که
میتوان به سینگر وارد کرد.
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نقض حقوق حیوانات است1.

مقدمه
در دن یای امروز سييياال نه تعداد زیادی از
حیوانات وحشی کشته و یا در دام انداخته
میشوند و مایۀ سرگرمی بینندگانی در باغ
وحشها یا سييیركها میگردند؛ والهای

شييي عار «حیوا نات اعضييييای جام عۀ
اخالقی هسيييتند» برای اولین بار از سيييوی
جرمی بنتام 2و سپس هنری سالت 3مطرح
5

شيييد و تام ریگان ،اینگرید نیوکرك،
6

4

7

ز یادی را بهوسيييی لۀ نیزه های انف جاری با

برنارد رولین و پیتر سيييینگر فیلسيييوفِ

شيييعار پژوهش علمی از پای درمیآورند،

اخالقِ اسييترالیایی از آن حمایت کردند و

به منظور اسيييتفاده از پوسيييت کانگوروها

در نهایت ،اعالمیۀ جهانی حقوق حیوانات

سيييالیانه سيييه میلیون کانگورو در مناطق

در  14اکتبر  1578تدوین گردید که متن

دورافتادۀ استرالیا شکار می شوند (سینگر،

نهایی آن در سال  1553از سوی یون سکو

 )118 :1356و هر از گاهی هزاران قالده

منتشر شد .دربارۀ دفاع از حقوق حیوانات،

سيييگ برای آسيييایش انسيييان ها معدوم

پیتر سینگر از ک سانی ا ست که نو شتهها و

میشييوند .در دامداریهای صيينعتی ،چون

مو ضعگیریهای او جریان ساز بوده ا ست

گوسالهها برای جذب آهن ،محیط اطراف

(اسيييالمی .)8 :1352 ،او با قائل شيييدن به

خود را لیس میزننييد و آهن اضييييافی

ممنوعیت وارد کردن هرگونه درد و رنج

میتواند رنگ گو شت آنها را قرمز کند،

بر حیوان و لزوم توجه برابر به منافع حیوان

اصيييطبلها را از چوب میسيييازند و برای

با انسييان ،هرگونه اسييتفاده از حیوان ،نظیر

جذب بیشييتر دالرها ،گوشييت گوسيياله با

«دامداری صنعتی» و «ا ستفاده از حیوانات

رنگ روشييين ،ذای ارزشمند هتل ها و

در آزمایش» را به چالش میکشيييد و به

رستورانها شده است (تام ریگان:1357 ،

جای خوردن گوشييت نیز گیاهخواری 8را

 .)24از نظر ميدافعيان حقوق حیوانيات و

مطرح میکند .او برای ادعای خود دالیلی

فعاالن زیسيييتمحیطی تمامی این موارد،

اقامه کرده است که «استعداد درك درد و

 .1مراد از «حقوق» ،حقوق اخالقی است که ترجمه

3. Henry Salt .
4. Tom Regan.
5. Ingrid Newkirk.
6. Bernard Rollin.
7. Peter singer.
8. Vegetarian.

واژه « »moral rightsاست نه « »lawکه به معنای
حقوقِ قانونی است.
2. Jeremy Bentham.
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رنج حیوان» یکی از مهمترین آنهاسيييت

اسيييت ،حیوان نیز چنین اسيييت و نادیده

(سینگر.)131 : 1356 ،

گرفتن درد و رنج آن توجیه اخالقی ندارد

با توجه به اهمیت سيييینگر در بحث

(سييینگر )131 :1356 ،و درد به هر میزانی

حقوق حیوانات و تأثیرگذاری او و اهمیت

که باشيييد باید متوقف شيييود ( Singer,

اسييي تداللِ اسيييت عداد درك رنج و لذت

 .)1993: 58از نظر او توج ی هی برای

حیوان ،در برابردانستن حیوانات با انسانها

ترجی انسييييان های ع قب ما ندۀ ذهنی بر

از سيييوی دیگر در این مقاله به بررسيييی و

ح یوانييات و اسيييي تفيياده از ح یوان برای

نقد این استدالل پرداخته میشود.

آز مایش ها وجود ندارد چرا که ممکن
است حیوانات ،حتی رنج بیشتری را نسبت

 .0سینگر و توجه برابر به انسان و حیوان

به چنین انسانهایی متحمل شوند (سینگر،

مالك شيييأن و منزلت اخالقی موجودات

.)111 :1356

ز نده چیسييييت و با چه مع یاری میتوان

ان سانها با شهودات خود ،اح ساسِ

موجود زنده را دارای منافع شای ستۀ توجه

دیگران را درك میکن ند .ما ز مانی که

و بهرهمند از حقِ توجه دانسيييت؟ آیا این

دردی را احسيييياس میکنیم واکنش های

م عیييار ،هوش ،ع قال نیييت ،احسيييياس،

خاصييی از خود بروز میدهیم؛ برای مثال،

خصييوصييیت نژادی یا جنسييیتی اسييت؟ از

نا له میکنیم یا به خود میپیچیم .در بارۀ

نظر سيييینگر ،تنها مالك منزلت اخالقی و

حیوانات ،بهخصوص حیواناتی که شباهت

1

بیشيييتری به انسيييان دارند نیز همینگو نه

اسيييت؛ یعنی هر موجودی که اسيييتعداد

اسيييت .از اینرو با دیدن عالئمی شيييبیه

احسييياس داشيييته باشيييد ،دارای منفعت و

عالئم انسييييانهييا در حیوانييات ،میتوان

حقوق ارزشمندی اسيييت که باید مورد

حدس قوی زد که حاالتی شيييبیه حاالت

توجه قرار گیرد .حیوان نیز مانند انسييان از

انسييييان ها در آن ها نیز وجود دارد .الب ته

این استعداد احساسمندی برخوردار است

فیلسيييو فانی مان ند ر نه د کارت اینگو نه

لييذا حق توجييه برابر بييا انسييييان دارد و

نمیانييدیشيييیييدنييد و حیوانييات را تنهييا

همانگونه که آزار و اذیت انسان نادرست

ماشيييین های خودکاری میدانسيييتند که

منف عتداری یک موجود« ،احسيييياس»

1. Sentience.
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هیچگونه درد و رنجی احسيياس نمیکنند.

.)135 :1356

از نظر دکارت همانطور که ماشین با خرد

از سوی دیگر ،تشابه سی ستم ع صبی

شيييدن چر دنده هایش دردی احسييياس

حیوانييات بييا انسييييان ،دلیييل دیگری بر

نمیکند ،حیوان نیز با جدا کردن قسيييمتی

احسييياسمندی آنها مانند انسيييان اسيييت.

از بدنش دردی احسيياس نمیکند (به نقل

حیوا نات ،بهخصيييوص گو نه هایی مان ند

از پویمان .)4 :2333 ،اما مدافعان حقوق

پستانداران و پرندگان به دلیل تشابه بیشتر

حیوانات به چنین دیدگاههایی باور ندارند

با ان سان ،دارای سی ستم ع صبی م شابهی با

چون از ن ظر آنييان مو جودی کييه درد

انسان هستند و از اینرو است که به هنگام

میکشييييد دارای حاالت و واکنش هایی

واردشدن درد و رنج ،واکنشی شبیه انسان

اسييييت کييه مو جودات د ی گر ن یز در

از خود بروز میده ند؛ واکنش هایی نظیر

موقعیتهای مشييابه از خود بروز میدهند.

افزایش ابتدایی فشييار خون ،گشيياد شييدن

برای م ثال هر موجود ز ندهای در هن گام

مرد مک چشيييم ها ،عرق کردن ،افزایش

وارد شييدن ضييربه ،درد را حس میکند و

تعداد نبض در صورت ادامه یافتن محرك

این به دلیل تحریک شييدن اعصيياب او در

و افت فشار خون (سینگر.)135 :1356 ،

اثر فشييار وارده اسييت ،یعنی هر جانداری

بر اسييياس این اسيييتداللِ سيييینگر،

که دارای عصب است در مواجهه با فشار

حیوانييات دارای حقوق اخالقی معینی

وارد شده بر عصب ،درد را حس میکند.

هسيييتند که نباید به بهانۀ توسيييعۀ زندگی

همانطور که یک انسيييان ،از وارد شيييدن

ان سان ،مورد خد شه و آ سیب قرار گیرند.

یک شيييی تیز در بدنش احسييياس درد و

حیوانات را باید به منزله اشخاصی دانست

رنج میکند و آن را ناپسيييند میشيييمارد،

که دارای حق احترام بوده و عضييو جامعۀ

حیوان نیز چنین اسييييت و درد و رنج را

اخالقی هسييتند و رفتار انسييان نیز باید در

دوسييييت نييدارد (رو ل ین.)143 :1585 ،

راسييتای افزایش حس لذت و کاهش درد

خالصيييه آن که تمام نشيييانه های بیرونیِ

و رنج حیوان باشد.

اسيييتنباطِ درد در انسيييان ،در حیوانات نیز

بييا تييوجييه بييه آنچييه گييذشييييت،

یافت میشيييود و در نتیجه حیوان نیز مانند

صيييورتبندی منطقی اسيييتدالل سيييینگر

انسان درد و رنج را حس میکند (سینگر،

دربارۀ استعداد درك درد و رنج در حیوان

ف
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به شرح زیر است:
 .1هر حیوانی مانند ان سان درد و رنج
را حس میکند؛

030

مصادیق رنج است و نباید رنج یک انسان
را مييهييمتيير از رنييج حييیييوان بييدانييیييم
()Singer,1993: 58؛ او بی شتر دان ستنِ

 .2هر موجودی که مانند ان سان ،درد

رنج انسييييان از رنج حیوان را بدون مب نا

و رنج را حس کنييد دارای منييافع و حق

میدانييد و امکييان مقييایسييييۀ درد و رنج

توجهِ برابر با اوست؛

گو نه های مختلف را فقط در حد یک

 .3هر حیوانی ،دارای منييافع و حق
توجه برابر با انسان است.

احتمال میپذیرد و با این اسييتدالل که در
هر صيييورت با ید درد و رنج را متوقف

او با این اسييتدالل ،اصييل برابریِ

کرد ،تو جه به این احت مال را ضيييروری

اخالقی حیوان با انسيييان را مطرح کرده و

نمیداند (سيييینگر .)112-111 :1356 ،اما

وارد کردن هرگو نه درد و رنج بر حیوان

واقعیت این اسيييت که امکان مقایسيييه و

را نادرسيييت و یراخالقی میداند .بر این

سيينجش مقادیری از درك درد و رنج در

اسيياس ،با پذیرش برابری حیوان و انسييان

انواع گو ناگون حیوا نات با نوع انسييييان

کييه نتیجييۀ آن وارد کردن حیوانييات در

وجود دارد ،زیرا میزان درك درد و رنج

محدودۀ اخالقی اسيييت ،باید از رفتار با

موجودات ،با علم و آگاهی ایشان رابطهای

آنها به مثابه امری مصرفپذیر خودداری

مسيييتقیم دارد .اطالع از نحوۀ وارد کردن

کرد.

درد ،ابزارآالت موردنیيياز و راهکييارهييای

 .8اشکاالت استدالل سینگر

موجود برای کاهش میزان آن ،با م قدار
درك موجود از درد و رنج مرتبط اسييت.

اشکاالت متعددی به استدالل سینگر وارد

انسيييان هایی که از سيييالمت درك ذهنی

است از جمله اینکه:

برخوردارند به دلیل بهرمندی از قوۀ تفکر

 .0-8رابطه درد و رنج با علم و آگاهی
حیوان

سيييینگر با بیان اینکه رنج حیوان نیز مانند
رنج انسيييان و به هر اندازه که باشيييد از

و تحل یل قوی ،ابزار ای جادکن ندۀ درد را
میشييناسييند و میدانند که ممکن اسييت
راه های دیگری برای کاهش درد وجود
داشيييته باشيييد و خودِ این علم ،در میزان
درك و احسييياس آنها از درد تأثیرگذار
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است .بهعنوان نمونه در روزگارانی ،دندان

آسانتر ،قاعدتاً بسیار کمتر از انسانی است

پو سیدۀ ان سان را با ابزار سادهای نظیر انبُر

که به این مسائل علم دارد .حیوان از همان

از د هان او خارج میکرد ند و چون ابزار

ابتدا یک نوع آگاهی در این باره دارد و

پیشيييرفتۀ امروزی وجود نداشيييت ،انسيييان

همان میزان از درد را نیز متحمل میشييود،

خود را ناچار میدید که به منظور خالصی

برخالف ان سان که به میزان افزایش علم و

از درد دندان ،تمام سييختی اسييتفاده از این

آگاهی ،درد بی شتری را میفهمد و آ ستانۀ

ابزار را تحمل کند؛ یعنی آسيييتانۀ تحمل

تحمل درد در او نیز کمتر میشييود 1.مؤید

درد او باالتر بود ا ما امروزه و با علم به

مييطييلييب فييوق آن اسييييت کييه امييروزه

وجود امکانات و شیوههای آ سانتری که

پژوهشگران عرصه درمان معتقدند که نوع

بهراحتی بافتِ عصيييبی انسيييان را بیحس

نگرش به درد از عوا مل مؤثر در کنترل

کرده و دندان پوسيييیده را خارج میکنند،

درد است و طبق بررسیهای به عملآمده

حتی تصور استفاده از آن شیوهها نیز برای

ع لت عدم تسيييکین درد در بسييي یاری از

انسييان مشييکل اسييت و آسييتانۀ تحمل درد

بیماران ،نتیجۀ نوع نگرش ایشيييان به درد

انسان کاهش یافته است .با این فرض ،اگر

میباشد .بهعنوان نمونه در پژوهشی که در

امروزه این امکانات وجود ندا شت ،ان سان

سييال  1387بر  233نفر بیمار سييرطانی در

دوباره توان سابق خود را بازمییافت! چرا

بیمارسيييتان امام خمینی تهران انجام شيييد،

که راه دیگری پیش روی خود نمید ید؛

 28/4درصييد افراد ،نظر کامالً مؤافق و 42

دربارۀ درك درد و رنج نیز چنین اسيييت.

درصيييد نظر مؤافق داد ند که فکر کردن

میزان درك حیوان از درد ،به دل یل عدم

دربارۀ درد ،شييدت آن را افزایش میدهد

اطالع از کمیت و کیفیت ابزار ایجاد درد

(نجفی.)1 :1351 ،

و امکان و عدم امکان جایگزینی شیوههای

عالوه بر آن ،نوع درك حیوان از

 . 1ممکن اسيييت گفته شيييود :شييياید حیوانات نیز

ان سان به جهت برخورداری از قوۀ اندی شه و تفکر،

درجۀ م شابهی از این آگاهی را دا شته با شند اما به

جایگاه خاصييی نسييبت به حیوان دارد که تأمل در

دلیل ندا شتن زبان م شترك با ان سان ،امکان بیان یا

قرائن و شواهد مختلف مقای سۀ این رابطه در انسان

اظهار آن را نداشييته باشييند .پاسييخ این اسييت که

با حیوان نیز جایگاه برتر ان سان در این باره را تأیید

گرچه این احتمال وجود دارد اما در هر صيييورت،

میکند.
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درد و رنج نیز متفاوت با نوع درك ان سان

هرگونه که بخواهد با حیوان رفتار کند و

بوده و به تبع ،در میزان آن نیز تأثیرگذار

هر نوع درد و رنجی را بر حیوان وارد

است .موجودی مانند حیوان ،تمام لذت را

نماید اما این بدان معنا نیست که لزوماً درد

در لذت های حسيييی میدا ند و از درك

و رنج حیوانات با انسانها برابر است.

لذت های فراتر از آن بیبهره اسيييت و یا

از سيييوی دیگر ،شييياید بتوان گفت

این که بهرۀ کمتری دارد ا ما انسييييان که

انسيييان های ز یادی به خوردن گوشيييت

میداند لذتهای حسی ،تنها لذتِ موجود

حیوانات عادت کرده و شاید به آن وابسته

نیسيييت با بهرهمندی از این قبیل لذت ها،

شييييدها ند که ترك آن ،مو جب رنج و

خود را بینیاز از لذتهای باالتر (خیالی و

ناراحتی آنان میشيييود و میزان کمیت و

عقلی) نمیبینييد .از اینرو می توان ادعييا

کیفیت این رنج نیز بیشيييتر از رنج کشيييته

کييرد کييه حييیييوانييات ،بييه دلييیييل درك

شييدن حیوانات اسييت؛ در نتیجه ،کشييتن

محدودتری که نسييبت به انسييان دارند ،در

حیوا نات و خوردن آن ها با رعایت وارد

درك درد و رنج نیز با انسيييانها متفاوتند

کردن رنج کمتر (دسيييتکم تا زمانی که

یعنی نوع و نحوۀ درك حیوا نات از درد

انسييانها عادت به گوشييتخواری را تلییر

در مقایسييه با انسييان ،موجب میشييود که

ده ند) از رنج بسيييیاری که انسيييان ها از

حیوانات ،بسيييیاری از دردها را به اندازۀ

نخوردن گوشييييت می برنييد ،جلوگیری

انسيييان درك نکنند؛ پس این که سيييینگر

میکند و این مطلب با مبنای سینگر نیز که

معتقد اسييت رنج ،رنج اسييت و رنجِ یک

«تأمین بیشييترین رجحانها برای بیشييترین

انسيييان مهمتر از رنج یک حیوان نیسيييت

موجودات اسييت» ،سييازگاری دارد زیرا با

( )Singer,1993: 58با این مشييي کل

توجه به لذت بسييیاری که انسييانها از آن

مواجه اسييت که رنج انسييانی که با علم و

می برند و نیز فوایدی که برای بدن آنان

آگاهی خود ،درك بیشيييتری از درد دارد

دارد ،این امر موجه به نظر میرسد.

و آن را بیشييتر احسيياس میکند ،با حیوانِ
دارای درك محدودتر ،یکسييان نیسييت.

 .8-8کشتن بدون درد

شکی نیست که درد و رنجِ بیمورد دربارۀ

درد و رنج ،به خودی خود امری خالف

حیوان باید متوقف شود و انسان حق ندارد

طبع هر موجود زنده اسيييت و میل طبیعی
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موجودات ،دور شدن از آن 1.اما گاه وارد

سینگر از سویی معتقد است که درد

کردن م قادیری از درد و رنج به ج هت

به هر میزان که باشيييد ،درد اسيييت و نباید

تأمین منافع باالتر ،الزمۀ عالم ماده بوده و

درد و رنج یک انسييان را بیشييتر از درد و

گریزی از آن نیسييت .البته باید به کمترین

رنج حیوان بدانیم و بلکه باید همۀ موارد

میزان از آن بسيينده کرد و حتی اگر امکان

آن را متوقف کرده و هرگونه بهرهوری از

دارد که حیوان ،درد را اصيييالً احسييياس

حيييیيييوان را کييينيييار بيييگيييذاریيييم

نکند ،باید همینگونه رفتار کرد؛ مانند آن

( )Singer,1993: 58اما از سوی دیگر،

که امروزه در برخی از کشيييورها ،ابتدا به

پرورش حیوان را به منظور کشييتن آن ،در

حیوان شييوك وارد کرده و آن را بیهوش

صييورتی که بدون درد کشييته شييود ،جایز

میکنند و سيييپس آنها را سييير میبُرند یا

مييیدانييد (Kemmerer, 2007: 5

اینکييه در پژوهشهييای آزمييایشيييگيياهی

; .)singer, 1993: 133بر این ا ساس،

می توان ابتييدا حیوان را بیهوش کرد و

گویا اصيييرار سيييینگر تنها بر وارد نکردن

سيييپس فرای ند آز مایش را بر روی آن به

درد و رنج بر حیوان اسييت ،بهطوری که

انجام رسييياند تا حیوان دردی را متحمل

اگر درد و رنج متوقف شيييود ،ذب تمام

نشيييود .ممکن اسيييت افرادی از مدافعان

حیوا ناتی که از نظر سيييینگر خودآ گاه

حقوق حیوانات مانند سینگر مدعی شوند

نیسيييتند ،مجاز خواهد بود و این در حالی

که تأثیر بیحس کردن شيييوك بر حیوان

است که آموزههای ادیان که بهطور متعدد

هنوز ثابت نشده است ( singer, 2002:

مورد حمل يۀ سيييینگر قرار میگیرد ،فقط

 )157اما در پا سخ باید گفت :میزان دقیق

خوردن برخی از حیوانات را مجاز دانسييته

درد حیوان و م قایسييييۀ آن با انسييييان نیز

اسيييت و بیشيييترین اسيييتفاده و بهرۀ مجاز

همینگونه اسيييت و مقدار آن بهطور دقیق

ان سان ،از گو شت حیوانات اهلی است که

برای انسييان معلوم نیسييت (فاکس:1587 ،

ظاهراً در مقایسيييه با حیواناتی مانند میمون

.)134

و شيييامپانزه (که دائماً مورد مثال سيييینگر

 . 1و بر پایۀ همین دیدگاه اسيييت که آموزه های
دینی نیز رعایت حریم هر موجودی در این باره را
مورد تأکید قرار میدهند.
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برای حیوانات باهوش هسيييتند) از سيييط

که از نظر او فقط رنج حیوان را کاهش

هوش کمتری برخوردار ند .از منظر دین،

ده ند و این در حالی اسييييت که حیوان

توصيييیۀ خاصيييی نسيييبت به اسيييتفادههای

دارای حقوقی است که حتی اگر برخالف

مختلف از حیوا نات ( مان ند اسيييت فاده از

مبنای سييینگر ،بیشييترین ترجیحات ،برای

پوست و  )...صورت نگرفته است ،گرچه

بیشييترین موجودات را تأمین نکند نیز باید

به لحاظ مقتضیات محیطی و سط زندگی

پاس داشييته شييود .فرانسييیون با اشيياره به

گذ شتگان ،چنین ا ستفادههایی مجاز بوده

مصيياحبهای که سييینگر در سييال  2336با

اسييت .از اینرو مناسييب اسييت که از این

مجلۀ وگان انجام داده اسييت او را حامی

نوع بهرهوریهييا نیز اجتنيياب کرد ،چون

این فکر میداند که:

امروزه با تو جه به پیشييير فت تکنولوژی،

«میتواند جهانی را تصور کند که انسانها در آن
در اکثر مواقع ،غذای گیاهی میخورند اما گاهی نیز
خودشان را به وعدهای اشرافی دعوت میکنند که
از تخممرغ محلی یا شاید گوشت حیواناتی تشکیل
شده باشد که در شرایط طبیعی ،زندگی خوبی
برحسب گونهشان دارند و پس از مدتی بدون درد
در مزرعه کشته میشوند» ( Francione,
.)2016: 5

برخی نیازهای انسييان ،بدون نیاز به کشييتن
حیوان نیز قابل تأمین اسييت ،مانند اسييتفاده
از پوسيييت حیوان برای سييياختن چرم که
امروزه چرم مصنوعی میتواند پاسخگوی
این نیاز باشد.
برخی از منت قدان سيييینگر ،بر پا یۀ
همین نکته اسيييت که او را طرفدار رفاه
حیوانات و نه حقوق حیوانات دانسيييتهاند.
فرانسیون (1استاد حقوق دانشگاه راتگرز)
معتقد ا ست :سینگر که ا ستفاده از حیوان
را به خودی خود مجاز دانسييته و تنها رنج
بردن آن ها را محکوم میک ند ،برخالف
مبنای سودگرایانه خود پیش میرود و در
واقع او حقوق اخالقی حیوان را یکسره رد
کرده و تنها از اقداماتی حما یت میکند
1. Gary L Francione.

بر این اسييياس ،تفاوتِ دیدگاههایی
مانند دیدگاه ادیان که اسيييتفادۀ هدفمند
از حیوان را مجاز میدانند با نگاه سيييینگر
در این اسييييت که تجویز دینی ،بر یک
مب نای عقلیِ قا بل د فاع ( جای گاه خاص
ان سان در آفرینش) بنا نهاده شده ا ست اما
سيييینگر که مخالف بهرهمندی انسيييان از
حیوان اسيييت در نهایت ،به خاطر تأمین
بیشييترین ترجیحات ،آن را تجویز میکند
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و بین این دو نوع نگاه ،تفاوت بسيييیاری

را ندارد ،شخص به شمار نمیآید و ارزش

است.

او بیش از ارزش حیوان با ه مان میزان از

از سيييوی دیگر الزميۀ این سيييخنِ

عقالن یت و خودآ گاهی و اسيييت عداد درد

سینگر که میتوان حیوان را پرورش داد و

نیسييييت ،پس جنین حق ح یات نیز ندارد

بدون درد کشيييت ،تجویز چنین رفتاری با

( .)Singer, 1993: 150بنابراین از نظر

ان سان نیز خواهد بود؛ چون با مالك فوق،

سینگر ،قتل موجودی که شخص به شمار

فرقی بین انسييييان و حیوان نخوا هد بود،

نمیآید ،مجاز اسيييت .اوالً چرا شيييخص

یعنی اگر مالك ،وارد نکردن درد اسيييت

بودن ،باید مالك و معیار شيييأن و منزلت

پس با ید بتوان به ح یات انسييييان نیز به

اخالقی موجودات باشييد؟ دلیل سييینگر بر

ه م ین گونييه خييا تمييه داد و ا ین همييان

معیار قرار دادن شيييخص ،بهعنوان مالك

گونهپرستی است که خودِ سینگر مخالف

برخورداری از ارزش اخالقی چیست؟ آیا

آن اسييت (سييینگر )58 :1356 ،در حالی

سینگر ملتزم به الزمۀ سخن خود است که

که او یکی از دال یل خود بر لزوم تو جه

تجویز ق تل هر آن چیزی اسييييت که یر

برابر به حیوان با انسيييان را در همین نکته

شخص باشد؟ چه نوزاد تازهتولدیافته باشد

میداند.

یا افراد معلول و ناتوان ذهنی و یا برخی

 .3-8مالک یکسان دانستن جنین و حیوان

حیوانات .اگر سيييینگر به این الزمه ملتزم
باشد ،سؤال این است که بهعنوان مثال آیا

سييینگر از کسييانی اسييت که قتل جنین را

پدر و مادر پیری که سيييال ها با داشيييتنِ

مجاز دان سته و م ستند خود بر این جواز را

سيييال مت ذهن و روان ،به فرز ندان خود

فقدان خصيييوصيييیات شيييخص در جنین

نیکی کردهاند اما اکنون که دچار اختالل

میداند ( .)Singer, 1993: 150از نظر

فکری و ناتوانی شيييدهاند ،فاقد شيييأن و

او ،شيييخص بودن سيييه ویژگی دارد که

منزلت اخالقی هسيييتند؟ آیا با مالکی که

جنین از آنها محروم ا ست .آن ویژگیها

سيييینگر ارائه میکند ،نباید اکنون این پدر

ع بارت ند از.1 :خودآ گاهی.2 ،اسيييت عداد

و مادر را کنار گذاشت و حتی از بین برد؟

دا شتن خواستهها .3توانایی برنامهریزی .از

اما وجدان کدام انسيييان بیداری میتواند

نظر سینگر ،چون جنین این سه خصوصیت

بپذیرد که چنین رفتاری را انجام دهد و به

ف
حقوق حیوانات و «استعداد درک درد و رنج» :بررسی انتقادی دیدگاه پیتر سینگر  /علیرضا آل بویه ،ناصر جعفری پور

037

دلیل محرومیتِ ایشييان از ویژگی شييخص

که ما توان مقایسييۀ دقیق میزان درد و رنج

بودن ،آنان را از توجه خود محروم کند.

حیوان و انسييان را داشييته باشييیم ( Fox,

از سوی دیگر بسیاری از موارد سقط

 .)1987: 135لذا بر اسييياس آنچه گفته

کيه سيييینگر ميدافع آن اسييييت ،دربيارۀ

شييد عدم سييازگاری ادعای س يینگر در دو

جنین هایی ر مید هد که درد و رنج را

سييييا حت جنین و حیوان خود را نشييييان

حس میکنند و وقتی سینگر ،سقط جنین

میدهد.

را در این موارد جييایز میدانييد ،نيياگزیر
درصييييدی از وارد آوردن درد را تجویز

 .4-8میزان ارزش انسان

کرده است و اگر درد و رنج در این موارد

یکی از مهم ترین دالیييل سييي ی نگر برای

جایز اسيييت او باید حداقل همین مقدار از

م م نو عیييت وارد آوردن درد و ر نج بر

درد را در حیواناتی که او مسيياوی با جنین

حیوانييات و تالش برای توجييه برابر بييه

مييیدانييد نييیييز جييایييز بييدانييد .چييگييونييه

حیوا نات ه مان ند انسيييان ها ،میزان ارزش

سييینگرمیتواند موافق سييقط جنین و حتی

انسان در نزد اوست .از نظر سینگر ،برتریِ

ک شتن نوزاد تازهمتولد و وارد آوردن درد

نوع انسيييان بر حیوان ،مبنای عقلی ندارد و

بر آن ها باشييييد ا ما وارد شييييدن درد بر

تنهييا توهمی برآمييده از آموزههييای دینی

حیوانات را یراخالقی بداند!

مسيييیحیت اسيييت ( Singer, 1993 :

همچنین طبق مبنييای سيييودگرایی

 .)149-150او با اعتقاد به فرضیۀ داروین

ترجیحی س يینگر (تأمین بیشييترین میزان از

کييه نَسييييب انسييييان را بييه حييیييوانييات

ترجیحييات برای بیشيييترین موجودات)

بازمی گردا ند ،با نگاه مادیانگارا نه و با

اسييتفاده از حیوان (که وارد آوردن میزانی

انکار دوساحتی بودن انسان او را موجودی

از درد و رنج نیز الزمۀ آن ا ست) به همین
دلیل و به جهت بهرهوری میلیونها و حتی

تکبُ عدی میدا ند ( Singer, 1993:
)89

میلیاردها انسيان از آن باید مجاز باشيد .در

حیات انسان از حیات حیوانی شروع

نهایت اینکه میتوان حیوان را بدون درد

می شود و انسانی که از دورۀ حیوانی عبور

و یا با کمترین میزان از درد ،کشيييت؛ به

کرده اسييت ،ضييمن داشييتن خصييوصييیات

تعبیر فاکس ،ممنوعیت ذب وقتی روا ست

خاص انسيييانی ،مشيييترکاتی نیز با حیوان
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دارد .خوردن ،خوا بیييدن و ا موری کييه

ارزش مدارا نه و مسيييئوال نه) برای موجود

مربوط به حواس پنجگانۀ اوست ،از جنس

برتر (انسيييان) به لحاظ اخالقی قابل دفاع

کار های حیوانی اسييييت ا ما فراتر از آن،

است.

انسيييان توان پیشيييرفت و ثبت اختراعها و

انسييييان ،قادر به ت عامالت اخالقی

مدیر یت امور را دارد و برخالف حیوان

معنادار با همنوعان خود ا ست (جم شیدی

که زندگی ثابتی دارد ،زندگی او همواره

و آل بویييه )243 :1357 ،و می توانييد بر

در حال تلییر و تحول و پیشيييرفت اسيييت.

اسيياسِ قانون اخالقی عمل کند ،اخالق را

گرچه حیوان نیز آگاهی و شيييناخت دارد

به مع نای واقعی کل مه در م یان افراد نوعِ

اما وسعت شناختها و خواستههای انسان

خود جاری سيييازد ،درجات اخالقی خود

برخالف حیوان ،فراتر از زمييان و مکييانِ

را افيزایيش دهييد و در ميورد دیيگيران،

حاضيير بوده و شييامل بینهایت میشييود.

ارزشداوری اخالق کنييد؛ حييال آن کييه

انسيييان ،کمالطلب اسيييت و گرایشهای

حیوان ،موجودی اخالقی نیسيييت و گویا

م ع نوی جيياودانييه و فوق ح یوا نی دارد

رشييييد اخالقی نیز ندارد و فا قد داوری

(مطهری.)11-8 :1384 ،

اخالقی اسيييت و نمیتواند تعاملی اخالقی

سيینگر با فلت از سيياحت یرمادی

با انسان داشته باشد .خالصه آن که گرچه

انسيييان و با نگاه یک جانبه و با تنزل رتبۀ

انسيييان ها باید برای رشيييد اخالقی خود

وجودی او در حييد حیوان ،تنهييا مالك

تعاملی اخالقی با حیوانات دا شته با شند اما

برابری انسييان و حیوان را حسيياس بودن و

تفاوتهای بسييیاری میان انسييان و حیوان

توانایی اح ساس دان سته و خوا ستار توقف

وجود دارد که برابر دانسيييتن آندو را یر

تحمیييل هرگونييه درد و رنج بر حیوان و

منطقی میکند.

خواهان ممنوعیت هرگونه بهرهوری انسان

نگاه تکسيييویۀ سيييینگر به انسيييان،

از حیوان اسيييت؛ در حالی که سييياختار

اعتراض راجر اسيييکروتن 1فیلسيييوف

فکری و اجتماعی حیوانات بسيیار سيادهتر

بریتانیایی را نیز برانگیخته است .اسکروتن

از انسيييانهاسيييت و به جهت این برتری و

با رد نظر سینگر در فلت از تمایز اخالقی

ارزش وجودی ،د خل و تصيييرف (الب ته

انسيييان و حیوان ،در کنار اهمیتی که برای

1. Scruton Roger.
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حیوانات قائل است ،اصل استفادۀ انسان از

ایشييان شييده اسييت ( Conor et-al,

آنهييا را مييجيياز مييیدانييد ( Scruton,

)2006: 26؛ لذا در اثر ارتباط بخشهای

.)2000: 2

مختلف ملز در انسييان ،میزان احسيياسييات

فارغ از تواناییهای شييگفت انسييان

انسييانِ متفکر بسييیار فراتر از احسيياسييات

نسييبت به حیوان که از ویژگیهای روحی

حیوانی ا ست که درك محدودتری دارد.

او نشيييأت میگیرد ،در جنبييۀ مييادی نیز

انسيييان برخالف حیوان ،میتوا ند عاط فۀ

پیچیدگی سيييیسيييتم فیزیولوژیک خاص

خود را با فکر و اندی شه قرین سازد ،برای

ان سان در سطحی ا ست که او را در حدی

بقای این عواطف در دیگران تالش کرده

استثنایی و بینظیر قرار داده است که هیچ

و آن را در قالب الفاظ بیان کند .لذا در

موجودی حتی شيييب یه او نیز نمیشيييود و

ان سان ،حوزۀ تفکر(که مربوط به ق شر ملز

سینگر ،گرچه قشر پیشرفتهتر ملز انسان را

است) نباید از حوزۀ احساسات و عواطف

نسيييبت به حیوان می پذیرد و حیوان را در

(که مربوط به بخش میانی ملز ا ست) جدا

بخش میييانی ملز کييه مرکز عواطف و

دانسته شود .نتیجه :صرف اشتراك حیوان

احساسات است ،با انسان مشترك میداند

با انسييان در احسيياس درد و رنج ،موجب

(سینگر )134 :1356 ،اما از این نکته افل

تسييياوی آندو در حقوق پایه نمیشيييود.

اسييت که قشيير پیشييرفتۀ ملز در انسييان که

حیوان دارای حق توجه اسيييت و اگر مراد

مرکز تفکر انسييييانی اسييييت نمیتوانييد

سینگر از «توجه برابر به حیوان» این ا ست

بیارتباط با قشييير میانی ملز و عواطف و

که به هر موجودی به اندازۀ ارزش آن باید

اح سا سات مرتبط با آن با شد؛ زیرا تجربۀ

توجه کرد این سييخن نیز صييحی اسييت؛

متخصصان ن شان داده که تخریب بخ شی

چون حیوان نیز به سييبب جایگاه خاصييی

از ملز در رو ند کار بخش دیگر همواره

که در طبی عت دارد ،دارای ارزش خاص

مؤثر بوده اسييت ( Malcolm, 2000:

خود است اما اگر مراد او این باشد که هر

 .)116-119کياهش ارتبياط بخشهيای

کاری که دربارۀ حیوانات درسييت اسييت،

مختلف ملز در بیماران مبتال به اختالالت

باید دربارۀ ان سانها نیز صحی با شد ،این

روا نی م ن جر بييه لزوم ت جو یز آ ن تی-

خطایی است که سینگر بر اساس اعتقاد به

بیوتیکهای قوی توسيييط پزشيييکان برای

نظر یۀ ت کا مل زیسيييتی و مبتنی سيييياختن
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اخالق بر آن ،مرتکب شيييده اسيييت .او بر

تييردیييد مييیدانيينييد (John Harris ,

مبنای تکاملگرایی ،تمام هویت و هسييتی

).1998: 22

انسان را به بعد طبیعی و حیوانی فروکاسته

بونی اسيييتینبوك 1با اعتقاد به اینکه

و در حقیقت ،بعد اخالقی ان سان را به دارا

انسان دارای صفات ویژهای است و همین

بودن عملکردهای حاصل از فرایند زیستی

برتری او از حیوان را رقم میزند .او برخی

کاهش داده ا ست .در این نگاه ،ان سان در

از این صفات را بر شمرده و آنها را دلیل

حقیقت از تبار حیوان اسيييت و امتیازی بر

برتری انسيييان بر حیوان میداند مانند.1 :

حیوان ندارد و اخالق ،حاصل خصوصیات

مسييئولیتپذیری انسييان بر اعمال خود؛ .2

ژنها ست که به تدریج تکامل یافته ا ست

قدرت بر تالفی رفتارها؛  .3نوعدوستی؛ .5

(موسوی و سموعی .)73 :1352 ،در واقع،

فهم اسيييتدالل و اقناع شيييدن در برابر آن

اخالق تن ها به رف تار و ف عل رف تاری تنزل

( .)Steinbock, 1978: 3اسييتینبوك

یافته اسيييت و حال آنکه انسيييان با تکرار

در ارزیييابی ادعيياهييای پیتر سيييینگر بیييان

رفتارهای اخالقی و کسب صفات نفسانی،

میدارد که بیج هت ن با ید به حیوا نات

شيييخصيييیييت و هویييت اخالقی خود را

آسیب وارد کرد اما در تضاد میان انسان و

می سازد و تفاوت ا سا سی ان سان با حیوان

حیوان ،انسييان به جهت خصييوصييیاتی که

در همین نکته نهفته اسيييت که انسيييانها با

دارد از وزن ا خال قی م ه می بر خوردار

کسييييب هو یت اخالقی در واقع هو یت

اسيييت که وظایف ویژهای دربارۀ او برای

انسيييانی بالقوۀ خود را به هویت انسيييانیِ

ما پیش میآورد و صرف احساس درد که

بالفعل ارتقا میبخشند و چنین تحولی در

سینگر از آن بهعنوان مالك برابری ان سان

حیوانات مشيياهده نمیشييود و همین نکته

با حیوان یاد میکند ،ناتوان از مقابله با این

اسيييت که موجب ارزشم ندی خاص و

جایگاه اسييت ( .)Ibid:15باب کوربت

2

برتری ان سان می شود که عالوه بر پذیرش

نیز با طرح این مو ضوع که ادعای برابری،

آن در نييگيياه ادیييان ،مييورد پييذیييرش

یک گزارۀ دارای حقی قت نبوده و بل که

اندی شمندانی از رب نیز واقع شده ا ست؛

تينيهييا یييک نسييييخ يۀ اخيالقيی اسييييت

بهطوری که حتی برخی آن را یر قا بل

) )Corbett's,1975:1آن را شيييبیييه

1. Bonnie Steinbock.

2.Bob Corbett's.
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اصيييل تسييياوی حقوق بشييير دانسيييته و

دیدگاه سيييینگر دربارۀ دفاع از لزوم

میگوید ،همانگونه که ادعای تسييياوی

توجهِ برابر میان حیوان و انسيييان و تالش

حقوق ب شر تنها ن سخهای از نحوۀ برخورد

برای ح ما یت از حقوق حیوا نات و لزوم

ما با انسييانها بوده و توصييیف یک برابری

توقف وارد کردن درد و رنج به حیوانات،

واقعی بین انسييانها نیسييت ،اصييلِ برابری

در حالی ا ست که او از انجام شنیعترین و

حیوان با انسيييان نیز چنین اسيييت ( Ibid:

زشيييتترین کارها دربارۀ حیوانات دفاع

.)11

میکند! کارهایی که ضيييمن تجویز وارد
آر جی فرای 1نیز بييه عنوان منتقييد

آوردن میزانی از درد و رنج بر حیوان،

برجسييتۀ حقوق حیوانات ،ضييمن پذیرش

ناپسندی آنها را وجدان بیدار و شهود هر

عدم لزوم این حجم از آز مایش های در

ان سان منصفی درمییابد .یراخالقی بودن

حييال ا جرا بر روی ح یوانييات و کما ثر

رابطۀ جنسييی انسييان با حیوان که بیشيک

دانسيييتن نتييایج برخی از این پژوهشهييا

کاری بس ناشييایسييت و به دور از اخالق

دربارۀ انسان ،در عین حال ،از ارزشمندتر

اسيييت اما سيييینگر با تجویز چنین رابطهای

بودن حیات انسييان نسييبت به حیوان دفاع

حتی از اخالقی بودن آن نیز دفاع میک ند.

میکند ( .)Frey, 1983: 97فرای معتقد

او در سمیناری در پاسخ به یکی از مجریان

است اگر مجبور به انجام آزمایش بر روی

که به او میگوید« :شيييما در مقالۀ عجیبی

حیوانات یا بر انسانهای حاشیهای 2شویم،

در سال  2331دربارۀ رفتارهای جنسی بین

باید حیوانات را انتخاب کرد ،به این دل یل

حیوان و ان سان از امکان پی شرفت این کار

که زندگی حیوان در هر درجه از کیفیت

سخن گفتهاید» بیان میدارد:

که باشيييد به اندازۀ کیفیت زندگی انسيييان

«من در آنجا این رابطه را توضیح داده و پرسیدم
که این کار چرا نزد ما منع میشود؟ در حالی که
دلیلی بر منع آن وجود ندارد».

نیست ( .)Ibid : 97
 .5-8تناقض در ادعاهای سینگر

1. R G Frey.
 .2مراد ،انسانهایی با عقبماندگی ذهنی یا آسیب-
دیدگی ملزی از کودکان و سالمندان هستند که در
حقیقت ،تنها از زندگی گیاهی بهرهمند هستند.
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او با یر قابل اجتناب دانستن مقداری

میکنييد و داعیييهدار اخالق عييام جهييانی

از خشيييونت علیه حیوانات در اینگونه از

اسييت؟ این سييخن س يینگر ملالطهای بیش

روابط ادامه میدهد که موارد دیگری 1از

نیسيييت زیرا او از کجا میتواند با اطمینان

این رابطه نیز وجود دارد که هر دو طرف

ادعييا کنييد کييه در چنین رابطييهای هیچ

می توان ند آزادا نه آن را ان جام ده ند .او با

ضرری به حیوان یا ان سان وارد نمی شود؟

بیان اینکه این کار هیچ ضيييرری ندارد و

صيييرف این که در نظر او این کار بدون

من در آن مشيييکلی نمیبینم ،اتفاقاً از منع

اشييکال باشييد و او از این رفتار نامناسييب،

آن تعجييب نموده و در برابر اعتراض و

دفاع به ظاهر موجهی بنماید آیا موجب

تعجب مجریانِ آن سييمینار که این کار را

نیکو شيييدن آن فعل میشيييود؟ آیا با این

بسیار ناشایست میدانند و همراهی حضار

منطق که مبتالیان به این کار ناپسيييند با

را نیز دارا هسيييت ند بار دیگر با د فاع از

خواندن مقالۀ سینگر از عذاب وجدان شان

اخالقی بودن این کار میگوید:

خالصيييی یافتهاند ،رفتار هر بزهکاری که
مورد تأیید نادرسييت یک اندیشييمند واقع

«برخی بیماران که با حیواناتشان نزدیکی کرده
بودند و اعتقاد داشتند که با این کار زندگی خود را
سیاه کردهاند ،وقتی مقالۀ من در دفاع از این رفتار را
خواندند از عذاب وجدان و احساس گناه خود در
اینباره نجات یافتند زیرا فهمیدند که افراد دیگری
نیز هستند که چنین عقیدهای را دارند»

مشييمئزکننده و ناپسييند اسييت که در همان

(3 2.)https://www.google.com/url/

سيييمینار موجب تعجب و اعتراض همگان

سييینگر با کدامین منطق چنین سييخن
میگو ید و در عین حال بهعنوان اسييي تاد
اخالق علوم زیسييتی مطرح بوده و دفاع از
حقوق انسيييان ها و بلکه حیوانات را ادعا

شييود نیز قابل توجیه خواهد بود تا آنها نیز
از عذاب وجدان خود رهایی یابند؟
این دیييدگ ياهِ سيييینگر ،بييه قييدری

میشييود؛ همین تعجب و اعتراض ،بهترین
دل یل اسييييت بر این که بیشيييتر مردم چنین
کار هایی را خالف و جدان اخالقی خود
میدان ند و راز قب ذاتی چنین رف تار هایی

. 1الزم به ذکر اسييت که به دلیل ناشييایسييت بودن

 . 3با این منطق ،گوشييتخواری نیز هیچ اشييکالی

بسیار زیاد این مورد که سینگر بیان میکند از ذکر

ندارد چون بیشيييتر انسيييان ها همین کار را انجام

آن خودداری مینماییم.

میدهند و هیچ قبحی نیز در آن نمیبینند.

 . 2لینک این سمینار در آپارات.
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در همین نکته نهفته اسيييت ،لذا سيييینگر با

نیز لذت ببرد) میتوانند بر آن اصرار داشته

این سخنان در حقیقت ،وجدان ان سانهای

باشيييند (ریگان)115 :1357 ،؛ چون طبق

زیادی را جریحهدار میکند.

فرض ،کسيييی از انجام آن مطلع نشيييده و

از نظر تام ری گان نیز که خود مدافع

بیشيييترین منف عت و ترجی ِ فا عل نیز به

حقوق حیوانات اسيييت ،اینگونه رفتارها

دسييت آمده اسييت (ریگان.)162 :1357 ،

خالف حق احترام حیوان اسييييت .او بييه

همین اشيييکال ریگان ،عالوه بر کودکان،

سييینگر انتقاد کرده و میگوید انسييان حق

در بیماران روانی و نیز در بارۀ درد و رنج

ندارد هرگونه رفتار ناپسند و یراخالقی با

حیوان نیز وارد است زیرا طبق این مبنا اگر

حیوان را که اگر در مجموع ،به ضيييرر

فرض شود که وارد ساختن درد بر حیوان

کسييی نبود و نفع آن بیشييتر از زیانش بود،

در مجموع ،دارای منافع بیشيييتری از عدم

تجویز کنيد؛ مياننيد اینکيه این رابطيه در

آن باشد ،باید مجاز گردد و سینگر حداقل

خلوت و بهگونهای انجام شود که کسی از

باید اعتراف کند که ممنوعیتِ درد و رنج

انجام آن مت ضرر ن شود ،دقیقاً مانند ک شتن

حیوان ،تنها در برخی موارد است و سخن

افراد نيياتوانی کييه بيياری بر دوش خود و

گفتن از ممنوع یت مطلق وارد کردن درد

جام عۀ خویش هسيييت ند (ری گان:1357 ،

و رنج بر حیوان صحی نیست.

 )118که گرچه به ظاهر ،از بین بردن آنها
در مجموع به نفع همگان اسييت اما خالف
حق حیات آنهاست.

 .3آموزههای دینی و درد و رنج حیوان
سييینگر با طرح توهمِ جایگاه ویژۀ انسييان،

ری گان یر از مورد حیوان ،برقراری

ری شۀ آن را در آموزههای ادیان میداند و

چنین راب طه ای با کودك را نیز اضييييا فه

معتقد است که مسیحیت ،سخن از جایگاه

کرده و ب یان میدارد که اگر ان جام چنین

خاص انسييان و خلقت او به صييورت الهی

رابطهای با حیوان مجاز باشيييد ،باید تابوی

را در حالی مطرح کرده اسييت که انسييان

رابطۀ جنسی با کودکان با همان پیشفرض

شيييرارت خود را از حد گذرانده اسيييت

(انجام آن در خلوت) نیز شکسته شود چرا

( .)singer, 2004: 2اما خداوند ،بعد از

که سيييودگرایان با فرض انجام این رابطه
در خلوت( ،بهخصيييوص اگر آن کودك
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اینکه سیل 1،همۀ موجودات را نابود کرد،

حیوانات ،نظیر سینگر نا شی از م شکالتی

بار دیگر نیز این سيييلطه را به او عطا کرده

اسييت که ریشييه در افراط بشييرِ امروز در

است؛ زیرا برای او اهمیت ندارد که انسان

اسيييتفادۀ مجاز خود از کل طبیعت و نیز

با حیوان چگو نه رف تار ک ند ( singer,

حیوانات دارد.

.)2004: 2

توقف وارد سيييياختن درد و رنج

این ادعای سینگر مبنی بر اینکه برای

بیهوده بر حیوان از نقاط م شترك بین نگاه

خداوند اهمیت نداشييته اسييت که انسييان با

دینی و مدافعان حقوق حیوان نظیر سييینگر

حیوان چگو نه رف تار ک ند ،اد عایی بدون

اسييييت و در ا ین میييان ،در م ج موعييۀ

دلیل است .او در همین ادعای خود ،دچار

آ موزههييای ادیييان ،موارد د ق یق تری در

دوگانهگویی اسييت .او از سييویی به ظاهر،

این باره نیز مطرح شييييده اسييييت که در

رعایت حقوق حیوان در نزد ادیان را باور

توصيييیه های مدافعان حقوق حیوان یافت

دارد ،لذا در مقدمۀ کتاب آزادی حیوانات

نمیشود ،چرا که در این نگاه ،کل طبیعت

برای اثبييات دیييدگيياه خود دربييارۀ لزوم

بهطور عام و حیوان بهطور خاص ،متعلق

پاسييداشييت حقوق حیوانات ،به سييخنی از

به همۀ ن سلها بوده و ا ستفادۀ نادر ست از

پ یامبر اکرم ص در این باره اشيييياره کرده

آن مو جب نکوهش انسيييان اسيييت و او

اسييت (سييینگر .)56 :1356 ،اما از سييوی

بييهعنوان امييانييتدار آفرینش ،موظف بييه

دیگر ،خدای همین ادیان را متهم به عدم

حفظ هرچه بهتر طبیعت و عدم تعدی در

توجه به حقوق حیوانات میکند و ایندو

اینباره اسيييت .اما نسيييبت دادن ایجاد این

به سادگی قابل جمع نیستند.

رف تار ها به اد یان ،حاکی از ناآ گاهی از

آموزههای ادیان الهی ،ضييمن تجویز

آموزههای ادیان ،بهخصييوص دین اسييالم

ا ستفادۀ ان سان از حیوان ،موارد ب سیاری از

اسيييت که بهعنوان آخرین و کاملترین

ر عا یت حریم حیوان را نیز مورد تأک ید

د ین ا ل هی ،د ق یق تر ین موارد از ح قوق

قرار داده است و اشکاالت مدافعین حقوق

حیوا نات و ر عا یت درد و رنج آن ها را

. 1ا شاره به سیلی ا ست که در زمان ح ضرت نوح
(علیه السيييالم) تمام دنیا را فرا گرفت و بعد از آن
دوباره فصل دیگری از حیات آ از شد.
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مورد تأکید قرار داده است .در این مجال،

سيييیراب ک ند (حر عاملی ،1515 ،ج: 8

اشييياره به مواردی از حقوق حیوانات در

 )343و نیز لزوم ر عا یت عدا لت در بارۀ

اد یان برای رفع انتسيييياب تضيييییع حقوق

حیوان و بیش از حد از او کار نکشيييیدن

حیوان به ادیان ضروری است:

(نجفی ،1367 ،ج ،)357 :31خودداری از

خداوند گرچه حیوان را برای انسييان

عقیم کردن حیوان (برقی ،1371 ،ج:2

آفریييده (بقره )25 ،و حق اسيييتفيياده از

 )635و جدا کردن پوسيييت حیوان قبل از

گوشييت آن و سييوارکاری ( افر )75 ،از

سييرد شييدن بدن (طوسييی،)485 :1537 ،

برخی حیوانييات را نیز بييه او اعطييا کرده

لزوم کوتاه کردن ناخنها برای کسييی که

ا ست ،اما باید در نظر دا شت که خداوند،

شيييیر حیوان را میدوشيييد (به منظور آزار

حق حیوان را ارج نهيياده و حقی الهی

ندیدن حیوان) (جبل عاملی ،1513 ،ج:1

دانسته و انسان را در برابر آن مسئول کرده

 ،)337با سييیلی بر صييورت حیوانات نزدن

است (نجفی ،1367 ،ج .)111 :27خداوند

(جبل عاملی ،1513 ،ج ،)343 :1به آن ها

حرمت حیوانات ،خصييوصيياً حیواناتی که

ناسييزا نگفتن (طوسييی ،1537 ،ج،)165 :6

در خدمت ب شر ه ستند را مورد تأکید قرار

نهی از سر بُریدن حیوان تو سط ک سی که

داده (جبييل عيياملی ،1513 ،ج )372 :8و

آن را تربیت کرده اسيييت (نجفی،1367 ،

حفظ جان حیوان را واجب دانسييته اسييت

ج ،)138 :36پ ناه دادن به حیوانی که به

(نجفی،1367 ،ج )537 :36؛ تييأکیييد بر

انسيييان پناهنده شيييده اسيييت (حر عاملی،

م صرف آب و ضو برای بهرهمندی حیوان

،1515ج  ،)258 :16تأمین امن یت حیوانی

از آن و تیمم کردن به جای وضيييو در

که صيييياحبش آن را ر ها کرده اسييييت

صورتی که آبِ کافی وجود نداشته باشد

( طوسيييی ،1537 ،ج ،)353 :6پر ه یز از

(نيجيفيی ،1367 ،ج )115 :4و کيراهييت

توقف بر پشت حیوان در حالی که ایستاده

کشيييتن حیوان برای یر خوردن (جبييل

اسييييت (حر عاملی ،1515 ،ج ،)341 : 8

عيياملی ،1513 ،ج )246 :5ن یز از دیگر

همچنین در روایتی از پیييامبر ص آزار

موارد حقوق حیوا نات اسييييت .تأک ید بر

رساندن و کشتن بیهودۀ گنجشکی ،باعث

اینکه صاحب حیوان هرگاه فرود آمد باید

پرسش از این کارِ انسان در قیامت خواهد

آن را علوفييه دهييد و در کنييار آب او را

شييييد( .مجلسيييی  ،1535 ،ج)328: 62؛
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امیرمؤمنييان ع در خطبييهاى کييه در آ يياز

کامل شيييدن نماز در این سيييفر میدانند.

خالفتش خوانييد و در آن مسيييئولیييت و

(سيييب حانی 283 :1525 ،؛ وح ید:1528 ،

حقوق مسيييلمانان را یادآورى کرد ،اظهار

.)263

دا شت« :دربارۀ بندگان و بالد و شهرها از

این ها بخشيييی از حقوق حیوان لزوم

خداوند بترسید؛ همۀ شما مسئول هستید و

رعيایيت حریم آن دربيارۀ درد و رنج از

مورد پرسيييش قرار میگیریييد؛ حتّى در

منظر دین است و حقِ تصرف انسان ،نهتنها

خصييييوص زمييیيينهييا و چييهييارپييایييان»

سيييلطن يتِ بیحييد او بر حیوان را جييایز

(نهجالبال ه :خطبه  .)167آن حضييرت در

نمیداند بلکه تصييرف مسييئوالنه و مدبّرانۀ

سييي فارش به مأمورانِ جمعآوری ز کات

او را گوشزد میکند.

فرمودنييد« :هیچ چه يارپييایی را رم نييده و
نترسييييان» (نهجالبال ه :نا مه  .)24شيييیخ

نتیجهگیری

طوسی از فقهای بزرگ اسالم معتقد است

گرچه حیوان ،در اصل استعداد درد و رنج

در صورت وجود ضرورت ک شتن حیوان

با انسان مشترك است و احساسمندی را

باید از شييیوهای اسييتفاده شييود که از رنج

داراسيييت اما صيييرف وجود این حس در

کم شييييود و

حیوان ،آنگونه که سيييینگر معتقد اسيييت

به کارگیری روش یا ابزاری که مو جب

نمیتواند مالك برابری حیوان با انسيييان

اذیت ،آزار ،شکنجه و آسیبی یرضروری

قرار گیرد؛ زیرا با پذیرش سيييط متفاوت

شود ممنوع است (طوسی )485: 1537 ،و

شييناخت در حیوان با انسييان ،باید پذیرفت

از همین رو نبييایييد حیوان مقييابييل حیوان

کييه میزان بهرهمنييدی حیوان از منييافع نیز

دیگری قرار گیرد و یا با ابزاری کُ ند که

مت فاوت از انسييييان بوده و دارای حدود

زجرکش شييييدن حیوان را در پی دارد،

خاص خود اسيييت .انسيييان بنا بر جایگاه

کشيييته شيييود (کلینی ،1363 ،ج)233 :6؛

خاص و امتیازات ویژۀ وجودی خود مجاز

همچنین فقهای اسيييالم ،حرفۀ قصيييابی را

است از حیوانات بهره ببرد اما این جواز به

مکروه دانسييته (خمینی ،1525 ،ج)156 :2

این معنا نیسيييت که حیوان را ابزاری برای

و نیز برخی از ای شان م سافرت برای شکار

رسييیدن به اهداف خود قرار دهد بلکه این

با هدف لهوی را موجب حرمت سفر و نیز

امر لزوم نگاه م سئوالنۀ او ن سبت به حیوان

ح یوان در ه نگييام ذ ب
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را میطل بد که نهتن ها تضيييییع حق ،بل که

ان سان از آنها را نیز تخطئه کنند؛ چرا که

پاسيييداشيييت حریم حیوان را در بر دارد و

در این صورت ،حیوان ضمن بهرهمندی از

اگر نوع نگرش انسيييان به طبیعت بهعنوان

ح ما یت های انسييييانی ( بهخصيييوص در

ملک طلق و تصييرف افراطی و بیرویۀ او

حیوانات اهلی که این نیاز بیشييتر اسييت) و

از خلقت اصيييالح شيييود و اسيييتثمار این

رعایت بی شترین مقدار از حقوق ،ان سان را

مجموعه خاتمه یابد ،حقوق حیوانات نیز

نیز از مزایای خود برخوردار میسيييازد و

مورد چپاول واقع نمیشييود تا برخی دیگر

آموزه های ادیان ،با ارائۀ نکته های دقیق و

نیز دچار تفریط شييده و تحت عنوان دفاع

مهم ثابت کرده است که بیشترین حمایت

از حقوق حیوانات ،حتی استفادۀ مسئوالنۀ

از حیوانات را انجام داده 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 مستخرج از پایان نامه با عنوان «حقوق حیوانات از منظر اسالم در
مواجهه با دیدگاه پیتر سینگر» با راهنمایی دکتر علیرضا آل بویه و مشاوره دکتر سید محمود موسوی است.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره دوازدهم ،شماره  ،28بهار و تابستان  ،1531صفحه 286-245

سرگشتگی فاعل اخالقی در بستر عدم قطعیت و تردید
معصومه موحدنیا

1

تاریخ دریافت:

چکیده :این جستار دربارۀ عدم قطعیت هنجاری با تقریرهای مختلف و بررسی لوازم

1533/5/2

آن است .به این منظور ،عدم قطعیت در حیطۀ هستیشناسی ،معرفتشناسی ،اجتماعی

تاریخ پذیرش:

و حاالت روانی را شرحی مختصر دادهایم و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-

1533/7/18

تحلیلی تأثیر عدم قطعیتها را فیالجمله بر اخالق هنجاری بررسی کردهایم؛ در این

واژگان کلیدی:
عدم قطعیت
اخالقی ،باور
اخالقی ،عدم
قطعیت توصیفی،
سرگشتگی
اخالقی ،تصمیم.

پژوهش ،با فرض عدم قطعیت پیامد واقعی رخدادها ،شناخت رخدادها و پیامد آنها،
ثبات حاالت فاعل اخالقی و واکنشهای اجتماعی مشخص نیست و وجود قواعد
اخالقی دائم قابلتردید است .از یک سو معیارهای اخالقی برای تصمیمگرفتن در
حیطۀ هنجاری کافی نیست ،از سوی دیگر عدم قطعیت هنجاری با خوانش ذهنگرا
یا عینگرا لوازم خاصی دارد .یافتههای تحقیق نشان میدهد با فرض عدم قطعیت
اخالقی و ترکیب آن با دیگر عدم قطعیتها ،تصمیم پیچیدهتر میشود ،زیرا در این
شرایط فاعل اخالقی با گزینۀ درست و نادرست ،مجاز و یرمجاز  ...مواجه نیست،
بلکه ممکن است با گزینههای حداکثر درست و حداقل نادرست مواجه باشد .همچنین
در این شرایط رفتار بر اساس گزینۀ حداکثری ،سرزنش فاعل اخالقی به نقض اخالق
میانجامد.
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مقدمه

اساس پیامدها تصمیم بگیرد؟ با فرض عدم

اندیشيييۀ عدم قطعیت 1یا عدم اطمینان از

قطعیت حاالت فاعل اخالقی ،چگونه فرد

فیزیک شروع شده و بهتدریج به دانشهای
آزمونپذیر و سپس اقت صاد ،فل سفه و حتی
ادبیات توسييعه یافته اسييت (بهشييتی:1352 ،
175؛ واله12-1 :1352 ،؛ مختاری:1351 ،
57-116؛ شيييفیعن یا .)1357 ،تفسيييیر های
متفاوتی از عدم قطعیت مطرح اسييت؛ عدم
قطعیت در خوانش هسييتیشييناسييانه به این
معناسيييت که حوادث و رخدادها قطعیتی
نداشيييته و امکان وقوع هر حادثهای دور از
انتظار وجود دارد ،عدم قطعیت در خوانش
معرفت شناسانه سه معنا دارد :نخست به این
معناسيييت که امکان معرفت قطعی وجود
ندارد ،دوم اینکه بهطور کلی معرفت بشر با
محدودیت مواجه ا ست و سوم اینکه برای
انسييان معرفت تجربی قطعی ممکن نیسييت
(طهماسبی.)144-124 :1356 ،
عدم قطعیت رخدادها و عدم قطعیتِ
معرفتی انسيييان ،مسيييتقیم یا یرمسيييتقیم بر
اخالق تييأث یر میگييذارد؛ بييا فرض عييدم
قطعیت رخدادها ،پیشبینی ناپذیری پیامدِ
رخدادها ،چگونه فرد سييودگرا میتواند بر

فضييي یلييت گرا می توانييد فيياعييل اخالقیِ
فضيييیلتمند را مالك درسيييتی و نادرسيييتی
رف تار بدا ند و در ن ها یت با وجود عدم
قطع یت آ یا اصيييول اخالقی ثا بت کانتی
ممکن اسييييت؟ با این شيييرح کارآ مدی
نظریههای اخالقی نیز قابلبررسيييی اسيييت.
عالوه بر اینکييه انييدیشييييههييایی ميياننييد
نسييبیگرایی اخالقی ،شييکاکیت اخالقی،
خطای اخالقی جدالِ امروزی میان مکاتب
اخالقی (در م باحثی مان ند جایز بودن یا
ن بودن سيييي قط ج ن ین ،گیيياه خواری و
گوشييتخواری) بسييترهای الزم برای عدم
قطعیت اخالقی را فراهم آورده است.
در این حالت ،شخص فقط با تصمیم
درسييت و نادرسييت مواجه نیسييت بلکه با
میزان یرقطعی از تصيييمیمِ درسييييت و
نادرسييت روبروسييت و چهبسييا تصييمیم در
حا لت ترد ید به نتی جۀ مطلوب ،اق بال و
خوشييبختی یا به نتیجۀ نامطلوب ،آسييیب و
شيييوربختی منجر شيييود که در مجموع به
آنچه سرگشتگی 2مینامیم ،بینجامد.

)به بیاعتباری هم ترجمه شده است( 1. Uncertainty

هم وصيييف حوادث خارجی و هم وصيييف حالت

 .2سييرگشييتگی ،عدم قطعیت و تردید ،سييه تعبیر به

معرفتی انسيييان اسيييت و در ادبیات مربوط به این

هم مرتبط و تا حدی متفاوت هسييتند .عدم قطعیت،

سرگشتگی فاعل اخالقی در بستر عدم قطعیت و تردید  /معصومه موحدنیا

مسأله این است که اگر فاعل اخالقی
مطمئن نباشد چه کاری درست یا نادرست

060

قطعیتها از شييوربختی بکاهد و به حرکت
اخالقی و عقالنی بینجامد.

و چه کاری م جاز 1و یرم جاز اسييييت،

این نو شتار در گام نخ ست با توجه به

اخالق چه توصيييیه و پیشييينهادی دارد؟ با

عدم قطعیت ،تصيييمیم را طبقهبندی کرده،

توجه به عدم اطمینان اخالقی ،شيييرایط و

آنگاه با تبیین اقسييام متفاوت عدم قطعیت،

اصولِ اخالقی برای حصولِ تصمیم درست

عدم قطعیت در حیطۀ اخالق را شرح داده،

و مناسييب چیسييت؟ (Barry, 2016:

سيييپس در گييام دوم لوازم عييدم قطعیييت

)900
واقعیت این اسيييت که با وجودآنکه

ا خال قی را کيياویييده و در گييام نهييا یی

نظریههای اخالقی به م سألۀ ت صمیم اهمیت
دادهاند و علیر م آن که بسيييترهای عدم

روش هایی که مشييي کل تصيييمیم در این
شرایط را حل یا میکاهد ،بررسی میکند.

قطعیت در اخالق وجود دا شته ،اما ت صمیم

 .0اقسام تصمیم و عدم قطعیت

و رفتار در شييرایط عدم قطعیت در مباحث

یکی مباحث مهم اخالقی که از قطعیت و

فیلسيييو فان اخالق ملفول اسييييت و آ نان
بهگونهای دربارۀ مالك درستی و نادرستی
سخن میگویند که گویا پیشبینی حوادث
ممکن بوده و انسيييان ،محدود یت معرفتی
نييدارد .بييه ه م ین د لیييل ت ع ین گرا یی،
سييازگارگرایی و نسييبت میان جبر عینی با
اختیار ،هنوز مسألۀ اصلی اخالق است .البته
ممکن اسييييت آ گاهی به ترد ید و عدم

عدم قطعیت تأثیر میپذیرد ،بحث تصييمیم
اسييييت .با فرض قطع یت ج هان و ام کان
شييي نا خت قطعی آ ثار و پ یا مد های یک
تصيييمیم ،تصيييمیم ،یا در شيييرایط قطعی و
اطمینان اسيييت یا در شيييرایط جهل و عدم
اطمینان؛ ازاینرو تصمیم یا درست است یا
نادرست ،اما با فرض عدم قطعیت ،حوادث
ه ستی ،قطعی و پیشبینیناپذیرند و قطعیت

حوزه ،به هر دو معنا اسيتفاده شيده اسيت؛ اما به نظر

حوادث خييارجی بييه تردیييد معرفتی میانجييامييد و

میر سد عدم قطعیت در معرفت ،بهتر ا ست به عدم

تردیييد معرفتی مسيييتلزم حکم یرقطعی دربييارۀ

اطمینان و یا تردید تعبیر شيييود .تردید نوعی شيييک

حوادث خارجی اسيييت که در تصيييمیم فاعل تأثیر

معرفتی اسييييت .عدم قطع یت ر خداد ها میتوا ند

گذاشته ،او را سرگشته میسازند.

وصييف واقعیت خارجی و یا وصييف حکم همراه با
تردید باشيييد .در نتیجه میتوان گفت عدم قطعیت

1. permissibility.
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و عدم قطعیت ،تصيييمیم را به سيييه بخش

اطمینان دارد؛

تقسیم میکند:

 )2الف به پ یا مد و آ ثار تصيييمیم و رف تار

( )8تصيييمیم در حالت اطمینان که

اطمینان ندارد؛

تصيييمیمگیرنده به پیامدهای تصيييمیم آگاه

 )3الف پیامد و آثار تصيييمیم و رفتار را با

بوده و با اطمینان ،تصمیم میگیرد؛

درصد احتمال میدهد.

در حالت عدم اطمینان1

(در ادامه خواهیم گفت که ق سم دوم

که تصييمیمگیرنده به شييکلی مبهم -بدون

و سيييوم ،تفسيييیرهای خاصيييی را در عدم

برآورد میزان عددی یا درصيييدی پیامدها-

قطعیت اخالقی ایجاد میکنند)

( )2تصييمیم

به پیامدها وقوف دارد؛ از اینرو تصيييمیم
وی در حييالييت عييدم اطمینييان یييا امکييان
محض 2گرفته میشود؛

 .8اقسام عدم قطعیت
گذشت عدم قطعیت ،مستقیم یا یرم ستقیم

( )3تصيييمیم در حالت احتمال 3که

بر اخالق و تصيييمیم مؤثر اسيييت .شيييرح

تصيمیمگیرنده ،پیامدها و عوارض تصيمیم

بی شتری از عدم قطعیتها ن شان میدهد که

را بر اسييياس شيييواهد تجربی برآورد و به

فيياعييل بييه هنگييام تصيييمیم بييا چييه عييدم

شيييکل عددی معین کرده اسيييت ،در این

قطعیتهایی مواجه است:

صييورت تصييمیم وی در حالت احتمال به

عدم قطعیت توصیفی :4عدم قطعیت

م عنييای خيياص 5اسييييت؛ (Hansson,

تو صیفی در یک خوانش ،به معنای ابهام یا

)2013, p. 53-89

نبود شييناخت از پیامدهای ممکنِ رخدادها

پس باید بین سيييه نوع تصيييمیمِ الف

در محیط طبیعی و اجتماعی اسييت .هرچند

(بهعنوان یک شخص) تفاوت نهاد:

ممکن اسييييت بييا آزمودن ،رخييدادهييا را

 )1الف به پ یا مد و آ ثار تصيييمیم و رف تار

پیشبینی کرد ،ا ما ام کان تلییر ر خداد در

1. Unwanted event.
2. Mere possibilities.
3.Probability.
 .5در نظریۀ تصيييمیم ،این احتمال به معنای برآورد

( )true probabilityرا بييه کييار مييیبييرنييد

میزان عددی پیامدهاسيييت .در مقابل این احتمال،

(.(Baron,2017: 6

اطمی نان و عدم اطمی نان وجود دارد .تصيييمیم در
حالت عدم اطمینان پیامدهای احتمالی بدون برآورد

میزان پیشبینی میشيييود .برخی در م قا بل احت مال
یادشييييده ،واژۀ ام کان صيييرف یا احت مال محض

5. descriptive uncertainty (empirical
uncertainty).

سرگشتگی فاعل اخالقی در بستر عدم قطعیت و تردید  /معصومه موحدنیا

063

حین آزمون یا پس از آزمون وجود دارد؛

او عدم قطعیت تجربی قسيييیم عدم قطعیت

از اینرو هر پیشبینی دربييارۀ سيييرانجييام

هنجاری نیست.

حوادث ،یقینی نیسييييت .رف تار انسييييان و

نمونۀ ( -)a1ابهام در سرانجام :یک

سرانجام رفتار انسان نیز از این قاعده مستثنا

بیولوژیست بر آن است با تلییرات ژنتیکی،

نیسييييت( 1تيياج میر )132 :1355 ،در این

رشد گیاهی یا حیوانی را سرعت بخشیده و

خوانش ،عدم قطع یت توصيييیفی در برابر

در ز مان کمتر و با هزی نۀ کمتر به نتی جۀ

عدم قطعیت هنجاری قرارگرفته است.

مطلوب خود برسد .او به این میاندیشد که

در خوا نش د ی گر ،عييدم ق ط عیييت

آ ثار این تلییر چیسيييت و آیا زمان کافی

توصيييیفی ذیييل عييدم قطعیييت تجربی

برای د ستیابی به نتایج وجود دارد؟ چهب سا

قرارگرفتييه اسييييت .بييهطور نمونييه از نظر

پیامدهای دیگری در واقعیت باشد که هنوز

فرانتس دیتریش 2در مقيياليۀ «تصيييمیم در

مشييخص نش يده یا اینکه با آزمودن ،تنها به

شرایط عدم قطعیت هنجاری» 3تصمیمهای

شييکل احتمال مشييخص شييود؛ اما ممکن

انسيييان ،نهتنها از جهت سيييرانجام ( عدم

ا ست این پیامدهای م شخص شده نیز تلییر

قطع یت توصيييیفی) ،بل که از ج هت خود

کرده و به نتایجی منجر شوند که ناخواسته

وا ق عیييت ت جر بی و حيياالت ت جر بی 5در

و خالف انتظار بیولوژیسييت اسييت ،هرچند

معرض عدم قطعیت هسييتند ( Dietrich,

انتظار وی از تلییر ژنتیکی تسييریع در رشييد

 .)2019: 2ازاینرو عدم قطع یت تجربی

گیاه بوده است؛ ولی اکنون این تلییر نهتنها

اعم از عييدم قطعیييت توصيييیفی اسييييت

رشييد گیاه را تسييریع نبخشييیده ،بلکه آن را

) (Carr, 2020: 750-757و مبتنی بر

متوقف کرده است.

نظر وی تصيييمیم درسيييت به مالحظۀ تمام

نمو نۀ ( -)b1اب هام در واقع یت های

جوانب عدم قطعیت های پیشگفته مترتب

تجربی :کارخانهداری ت صمیم گرفته ا ست

اسيييت؛ عالوه بر اینکه وی معتقد اسيييت

برای محل کارش دسيييتگاه اطفای حریق

امکييان ارجيياع تردیييد هنجيياری بييه عييدم

بخرد ،ا ما در این م یان تصييييادف کرده و

قطع یت تجربی وجود دارد .ازاینرو ازنظر

هزی نه های جانبی برای وی ای جاد شييييده

1 . out- comes that her acts will
produce.
2. Franz Dietrich.

3. decision under normative uncertainty.
4. uncertainty about empirical facts,
states or consequences.
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است؛ ازاینرو او با حادثه و واقعیتی تجربی

ت صمیمهای ان سان در جامعه و با همیاری یا

مواجه شيييده که به سيييرانجام و پیامدهای

رضيييایت دیگران تحقق می یابد؛ ازاینرو

مورد نظر وی معطوف نیسييييت؛ بلکييه

شيييخص نمیتواند فارغ از واکنش دیگران

ر خدادی یرقطعی اسييييت که پیشبینی

تصمیم را تحقق بخشد ،اما مسأله این است

نکرده بود .اکنون او مردد اسيييت که برای

که پیشبینی واکنش دیگران م شکل ا ست

بیماری خود هزینه کند یا دسيييتگاه اطفای

و ن می توان بييا ی ق ین دربييارۀ وا ک نش و

حریق تهیه کند؛ همچنین مردد اسيييت که

رضييييایيت داشيييتن دیگران انييدیشيييیييد،

کدام را به تأخیر ا ندازد ،اگر برای خود

بهخصييوص که واکنش مردم به تصييمیم و

هزینه کند کارخانه دچار حریق شده ،زیان

ر خداد ها ،تابعی از دین ،فره نگ و میزان

بزر گی خواهييد دیييد و کييار بر خی از

ر شد جامعۀ ت صمیمگیرنده ا ست و از یک

کارگران مع طل خوا هد شييييد؛ اگر برای

جامعه به جامعۀ دیگر متلیر اسييت؛ ازاینرو

کار خا نه هزی نه ک ند ،پ یا مد تأخیر در مان

عدم قطعیت اجتماعی بر پیچیدگی ت صمیم

خود را دقیقاً نمیداند .این شيييرح در نمونۀ

میافزاید Fleischhu, 2013: 7, 65-

دوم نشييييان مید هد که اب هام در واقع یت

))68؛

تجربی تفاوتی چندانی با تردید توصيييیفی

نمو نۀ ( )a2بیولوژیسيييت افزون بر

ندارد ،زیرا این مورد نیز در نهایت مسيييألۀ

عدم قطع یت توصيييیفی ،با عدم قطع یت

تصمیم ،ابهام در سرانجام است؛

اجتماعی هم مواجه اسيييت ،زیرا تلییرات

راهحييل نظریييههييای تصيييمیم برای

ژنتیکیِ گ یاه در یک چر خۀ زیسيييتی ،به

تصييمیم درسييت در شييرایط عدم قطعیت

زندگی انسييانها نیز مرتبط اسييت و چهبسييا

1

آثييار منفی این تلییر بييه واکنش منفی

اسييت (Hicks, 2018: 172; Carr,

د ی گران ب ی نجييامييد؛ در ا ین صييييورت،

)2020: 747; MacAskill, 2020؛

تصيييمیمگیر نده در این مورد با دو پ یا مد

در این صيييورت وی باید هزینۀ (فایده) هر

منفی موا جه اسييييت :نخسييييت آ ثار منفی

یک از گزینهها را بسنجد و تصمیم بگیرد.

توصيييیفی و واقعی که بر تلییرات ژنتیکی

عدم قطعیت اجتماعی :2بخشيييی از

مترتب اسيييت؛ دوم پیامد اجتماعی ،یعنی

1. expected utility theory.

2. social uncertainty.

توصیفی ،کاربست روش سود مورد انتظار
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باقی خواهد ماند یا نه و اینکه آیا این حالت

نمون يۀ ( )b2کييارخييانييهدار در تهیيۀ

خیرخواهانه ادامه خواهد یافت یا شييرایطی

دسيييتگاهِ اطفای حریق برای کارخانۀ خود

روحی برای فرد پیش خواهد آمد که او را

مردد اسيييت .وی از یکسيييو میداند این

از تصييمیم منصييرف میسييازد ،وی را در

وسييیله از خطر آتش احتمالی میکاهد؛ در

اتخيياذ این تصيييمیم مردد کرده اسييييت

عین حيال ،هزینيه برای انجيام دادن چنین

).)Fleischhu, 2013: 22

کاری با هزی نۀ در مانی وی در ت عارض

عدم قطعیت اخالقی :1پژوهشهای

ا ست .ترجی درمان خویش و ترك خرید

انجامشيييده دربارۀ عدم قطعیت در حوزۀ

دستگاه یادشده ،ممکن است واکنش منفی

اخالق مرز مشخصی ندارند ،اما بهطورکلی

کارگران را در پی داشيييته باشيييد .راه حل

این پژوهشها را میتوان به دو دسييتۀ کلی

نظریههای تصييمیم در این موارد ،سيينجش

تقسیم کرد:

نظر کسييانی اسييت که در معرض تصييمیم
(کارگران) هستند؛

الف) م طال عاتی که به ترد ید های
بروناخالقی اشاره دارد که ممکن است بر

عدم قطعیت روانشـناسـانه :بخش

اخالق تأثیر گذارده یا اخالق از آنها متأثر

مهم تصمیم به حالت روحی تصمیمگیرنده

شيييود .این نوع از پژوهش ها همز مان با

وابسييته اسييت و در یک تصييمیم زمانمند،

توسييي عۀ ف ناوری ،در د هۀ  1573در علم

ثبات انگیزه و حالت روانی شخص در طی

اقت صاد و نظریههای ت صمیم مطرح شد .از

تصيييمیم ،مهم اسيييت و این احتمال وجود

نظر محققان آن دوره ،چون ممکن اسيييت

دارد که فا عل اخالقی در م یا نۀ راه مردد

توسعۀ فنّاوری و پیشبینیناپذیریِ حوادث،

شود و تصمیم معطل بماند.

ارزشهای انسييان را در معرض تهدید قرار

نمونۀ ( )cالف تصييمیم گرفته اسييت

دهيد ،از یيکسيييو تحلیيل 2و

سييينجش3

هر ماه م قداری از سييير ما یۀ خویش را به

خطرپييذیریِ تصيييمیم برای برآورد میزان

مؤسسۀ خیریه ببخشد ،اما این مسأله که آیا

آسيييیب احتمالی به ارزش ها را ضيييروری

قدرت و اراده بر انجام تصييمیم از سييوی او

میدان ند ،از سيييوی دیگر معت قد ند تحلیل

1. ethical uncertainty.
2. analysis.

3. assessment.
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خطرپذیری امری علمی و نسييبت به ارزش

در مقييال يۀ «دسيييتورالعملی برای اخالق

بیطرف اسييييت و نمیتوا ند تعیینکن ندۀ

ریسک »2تحت عنوان «اخالق عدم قطعیت

ارزشها باشيد .در این صيورت برای تعیین

و عدم اطمی نان »3مطرح میک ند و بر آن

ارزشها به اخالق نیازمند اسيييت .عالوه بر

است که شرح دهد در مواقعی که به لحاظ

این در این سيينخ از تصييمیمها ،چارچوب-

هسيييتیشيييناسيييی ،قطعیتی وجود ندارد و

هييای ا خال قی ا ه میييت دارنييد ،ز یرا در

حوادث عالم طبیعت پیشبینیپذیر نی ستند،

نييمييونييههييای ( )a1, a1, b1, b2اگيير

از تو جه به مسييييا ئل اخالقی خاص آن

واقعیت های عینی متعین نیسيييت و واکنش

گریزی نیسيييت؛ زیرا اینگونه تصيييمیم ها

اجتماعی مشيييخص نیسيييت ،آیا به لحاظ

م ستلزم آ سیب احتمالی به دیگران و اتخاذ

اخالقی ،تصيييمیمگیری درسيييت اسيييت و

تصيييمیم خطرآفرین اسييييت ( Roeser,

قواعد ،لوازم و مسائل اخالقی آن چیست؟

 )13 :2009از همین منظر ،وی بييا نقييد

بهطور مثال اگر ت صمیم م ستلزم خطر ا ست

سنجههای نظریههای اخالقی ،ناکامی آنها

باید م سألۀ توزیع زیان ،جبران زیان نیز باید

را آشييکار سيياخته و از این جهت به حوزۀ

در نظر گرفته شييود .نظریههای تصييمیم در

عدم قطعیت هنجاری و پژوهشهای قسيييم

حالت عدم قطعیت به چارچوب و اصيييول

دوم وارد شيييده اسيييت (نسيييبت این نوع

اخالقی ن یازم ند ند تا عالوه بر «درسييييت

پژوهشها با اخالق هنجاری محل اختالف

تصمیم گرفتن» به «تصمیم درست گرفتن»

است).

نیز توجه کنند.

پژوهشهای قسم دوم به عدم قطعیت

برخی این سييينخ از پژوهشهييا را

در حی طۀ اخالق مرتبط اسيييت که ممکن

«اخالق عدم قطعیت» مینامند؛ هانسييون در

است در سطوح مختلف اخالق ایجاد شده

کتيياب خود 1مسييييائييل اخالقی در حوزۀ

و به گ ستردگی حیطۀ اخالقی تو سعه یابد؛

فناوری را بررسی کرده است Hansson,

یعنی عدم قطعیت در حیطۀ فرا اخالق ،در

) )2013: 13-35و این دسييت مسييائل را

ح یطييۀ ا خالق ه نجيياری -5کييار بردی و

.1 The Ethics of Risk: Ethical
Analysis in an Uncertain World.
2.An Agenda for the Ethics of Risk.
3. Ethics of risk and uncertainty.

4. Moral uncertainty.
کاوشها دربارۀ عدم قطعیت اخالقی (هنجاری) نیز
بحثی فرا اخالقی دربارۀ اخالق هنجاری است.
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حييرفييهایBarry, 2016: 900; ( -

دلیل اخالقی و قدرت عملی بر انجام فعل

 )Fleischhu, 2013: 5-7و در ادامييه

اخالقی است ).)Hicks, 2018: 162

تنهييا بحييث بييه تردیييد هنجيياری محييدود
میشود.
 .3فاعل اخالقی و تردیدهای هنجاری

بييه همین ترتیييب ،تصيييمیم و رفتييار
اخالقی ،در بسيييتر عدم قطع یت اخالقی،
مفهوم تازهای می یابد و همانند نظر یه های
تصمیم ،تصمیم و رفتار اخالقی به سه قسم

با وجودآنکه نظریه های اخالقی به مسيييألۀ

تقسیم میشود:

تصييمیم توجه کردهاند و از جنبۀ هنجاری،

 )1الف بهدرستی /نادرستی تصمیم و رفتار

برای حل این مسييييأ له که چگو نه با ید

 xمطمئن است؛

تصيييمیم گر فت ،مع یار های درسييييت و

 )2الف بهدرستی /نادرستی تصمیم و رفتار

نادرسييت را باید و نباید تصييمیم را شييرح

 xمطمئن نیست؛

دادهانيييد ;(Hansson, 2005: 5-7

 )3الف درستی /نادرستی تصمیم و رفتار x

 Hansson, 2013: 12 – 13, 26).اما

را احتمال میدهد.

فیلسييوفان اخالق از کاوش دربارۀ تصييمیم
در حالت عدم قطعیت فلت کردهاند.
توسييعۀ عدم قطعیت به اخالق ،مفهوم

 .0-3مفهوم تردید در درستی و نادرستی

تردید در درسييتی و نادرسييتی ،گاه با نگرۀ
3

و واژۀ جد ید « عدم قطع یت اخالقی »1را

ذهنگرایی خوانش شيييده اسيييت .در این

ای جاد کرده اسيييت که به عدم قطعیت در

نگرۀ اخالقیات و سنجه ،درستی یا نادرستی
5

حیطۀ اخالق هنجاری اشييياره داشيييته و به

یييک رفتييار را بيياور فرد تعیین میکنييد .

معنای تردید دربارۀ مالكهای درسييتی و

باور های فرد تعیین میک ند که چه با ید

نادر ستی ت صمیم و رفتار ،ا صول اخالقی،2

انجام داد یا کدام تصييمیم مجاز یا یرمجاز
اسيييت؛ از اینرو عدم قطعیت اخالقی در

1. Moral uncertainty.
2 . Unsure about which moral
principles are correct.
3. Subjectivism.
 .4سييابجکتیو و ذهنی معانی مختلف دارد مقصييود
در این نوشييتار ،وابسييته بودن اخالقیات به شييخص

اسييت ،اینکه شييخص به اخالقیات تعین میبخشييد
(determinations
کمالی.)117 :1355 ،

)Subjective

(ر.ك:
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این خوانش به مع نای ترد ید شيييخص در

رفتار کند؛ اما در ادامۀ این مسييأله بررسييی

درسييتی یا نادرسييتی یک تصييمیم و رفتار

خواهد شيييد که توسيييل به باور محکم در

اسيييت .در این حالت ،باورِ شيييخص بین

برابر باور ضيييعیفتر در مواردی که امکان

گزی نه های مختلف ترك کردن یا ان جام

آسیب وجود دارد ،معقول به نظر نمیرسد

دادن فعل ،توزیعشده است؛ برای نمونه:

(.(Harman, 2015: 53-55

 .1الف از یکسييو باور دارد ترك x

قسيييم دوم از عدم قطعیت هنجاری،

عمیقاً خطا نیست و از سوی دیگر باور دارد

عدم قطع یت در بارۀ ث بات و عدم ث بات

انجام  xده درصد خطاست.

حيياالت روانی شيييخص اسييييت .برخی

 .2الف از یک سو باور دارد انجام x

نویسييي ند گان این خوانش از عدم قطع یت

عمیقاً خطا نیست و از سوی دیگر باور دارد

ه نجيياری را قسيييي یم ا خالق ذ هن گرا و

ترك  xده درصد خطاست.

باورمحور مطرح کردها ند ()ibid: 215؛

در این دو حالت ،الف در یکطرف

اما به نظر میر سد این ق سم از عدم قطعیت

نسيييبت به ترك و یا انجام یک رفتار ،باور

اخالقی با نظریۀ فضیلتگرا تناسب بیشتری

بیشييتری داشييته و در جهت دیگر نسييبت به

دارد و می توانييد نوعی از خوانش ذهنی

انجام و یا ترك رفتار ،باور کمتری دارد؛

محسيييوب شيييود .در نظریۀ فضيييیلتگرا،

به دلیل آنکه میزان باور شييخص ،درسييتی

اخالقیات بر ان سان ف ضیلتمند مبتنی ا ست

رفتييار را تعیین میکنييد ،نييه آزمودن؛ از

و در فرای ند تصيييمیم ،تلییر و ث بات فا عل

اینرو در این تفسييیر ،تصييمیم بر احتمالی

اخالقیِ فضيييیلييتمنييد اهمیييت دارد و در

(امکان محض) مبتنی اسيييت که ناشيييی از

صيييورت عدم ثبات ،تداوم رفتار اخالقی

آزمون نیست.

ممکن نیست؛

مسيأله این اسييت که شييخص مردد به

 .1الف حالت اخالقی ثابت ندارد و

کدام باور باید تکیه زند؟ چهبسا گفته شود

ممکن اسيييت در انجام دادن رفتار  xمتعهد

شييخص باید به محکمترین باور توجه کند

نباشد؛

و گزینهای را که در آن باور ضعیفی وجود

تفسيييیر دیگر از تردید در درسيييتی و

دارد ،ک نار ن هد و بر پا یۀ باور حداکثری

نادرسيييتی ،به نگرۀ عینگرایی 1نزد یک

1.Objectivisem.
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اسييت .در اندیش يۀ عینگرا ،حقایق اخالقی

قسيييم چهارم از تردید در درسيييتی و

اموری عینیاند که از واقعیت عینی دریافت

نادرستی ،با عدم اطمینان یا احتمال محض

1

میشيييود .بهطورمعمول ازنظر عینگرا ها،

همراه اسيييت و بدین معناسيييت که الف با

احکام اخالقی را یا درسيييتند یا نادرسيييت

آزمودن ،میزان درسيييتی تصيييمیم  xرا

(ادوارد مور ،)73-46: 1366،اميا مبتنی بر

برآورده ن کرده اسييييت و ا ح تمييال وی

عینگرایی و عدم قطعیت ،حداقل بخشيييی

دستکم بین دو گزینه توزیع میشود:

از تصيييمیمها در حالت عدم قطعیت گرفته

 .1الف احتمال میدهد تصييمیم الف

میشوند .این قسم از عدم قطعیت با معرفت

( xتا حد زیادی) درسييت اسييت؛ همچنین

احتمالی سازگارتر ا ست و به این معنا ست

احتمييال میدهييد تصيييمیم ( xتييا حييدی)

که فاعل جنبه ها و سيييرانجام تصيييمیم را

نادرست است و ترکش بهتر است.

کياوش کرده و بيا آزمون ،میزان حوادث

 .2الف احتمال میدهد تصييمیم الف

نامطلوب و مطلوب احتمالی را به دسيييت

( xتا حد زیادی) نادر ست ا ست؛ همچنین

آورده اسييت ،در این صييورت قسييم سييوم

احتمييال میدهييد تصيييمیم ( xتييا حييدی)

عدم قطع یت اخالقی بدین مع ناسيييت که

درست و انجامش بهتر است.

الف میزان درسيييتی تصيييمیم  xرا برآورده

قسييم پنجم از عدم قطعیت هنجاری با

کرده ا ست و احتمال وی د ستکم بین دو

الزام اخالقی خوانش میشيييود؛ بدین معنا

گزینه توزیع میشود:

که فاعل اخالقی به باور اخالقی /اخالقیات

 .1الف نود درصيييد احتمال میدهد

دستیافته ،اما در تعهد به انجام و بایستگی

ت صمیم الف  xدر ست ا ست و ده در صد

ضيييرورت آن تردیييد دارد Harman,

احتمال میدهد تصمیم  xنادرست است و

).)2015: 53-55
الف میدانييد انجييام دادن رفتييار x

ترکش بهتر است.
 .2الف نود درصيييد احتمال میدهد
ت صمیم الف  xنادر ست ا ست و ده در صد
احتمال میدهد ت صمیم  xدر ست ا ست و
انجامش بهتر است.
1. mere possibilities.

درسييت اسييت ،اما در بایسييتگی انجام آن
مردد است.
 .0-0-3تردید بین درست و درستتر
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در نگرۀ نخسييييت به نظر میرسييييد عدم

تردید دارد که کدام مجازتر است.

قطعیت اخالقی مرز دقیقی میان درسيييتی و

نمو نۀ ) (fروایی یا ناروایی سيييقط

نادرسيتی نمیسيازد و هر رفتاری میزانی از

جنین و عدم سقط جنین ،مناقشاتِ بسیاری

درسييتی و نادرسييتی را داراسييت؛ ازاینرو

در م یان فیلسيييو فان ای جاد کرده اسييييت

انتخاب فاعل بین درست و نادرست نیست؛

(جمشييي یدی .)231 :1357،ا ما ب حث این

بل که فا عل در انت خاب م یان گزی نه های

بخش محدود به سقطجنین در دوهفتگی و

درسيييت و درسيييتتر یا بد و بدتر مختار

در حالتی که جنین هنوز حیات ندارد ،در

است؛ اما آیا بهواقع در حالت عدم قطعیت،

این شيييرایط سيييقط یا نگهداری آن مجاز

فاعل میان بد و بدتر مختار اسيييت یا میان

اسيييت؛ اما شيييخص به دلیل هزینهای که

درسييت و درسييتتر مردد اسييت و آیا این

نگهداری ایجاد میکند ،در نگه دا شتن آن

مواردی که فاعل مردد اسيييت ،قابل ارجاع

مييردد اسييييت (MacAskill, 2020:

به قطعیت است؟

).180; Harman, 2015: 54-55

به باور ویل یام مکاسيييک یل 1گاهی

در تمام موارد ،شخص میان درست و

فا عل م یان درسييييت و درسييييتتر مردد

درستتر یا بین مجاز و مجازتر مردد است

میشيييود .این نویسييينده با طرح نمونههایی

و نویسييي نده کوشييي یده اسييييت به شيييیوۀ

کوشیده است ادعای خود را اثبات کند:

نمونهآوری ،تردید فاعل را بینِ درسيييت و

نمونۀ ( )dرانندگی با سييرعت باال و

درسيييتتر اثبات کند ،اما دل یل و تشيييبیه

یا با سيييرعت متعادل در جادهای خالی از

نویسيينده ناقص اسييت؛ زیرا نمونههای وی

خودرو  ...درسييت اسييت ،اما راننده مردد

نشييييان مید هد ترد ید م یان درسييييت و

اسيييت؛ زیرا ممکن اسيييت بهطور اتفاقی

درسييييتتر ،بييه دلیييل لحيياظ مؤلفييههييا و

شخصی در مسیر باشد و در معرض آسیب

گزینههای دیگری اسييت که در حالت اول

قرار گیرد.

وجود نداشييييت ،بهطوری که حذف آن

نمونۀ ) (eیک شيييخص ،باورمند به

گزینه ،تردید را رفع میکند:

گ یاهخواری 2اسيييت .به باور وی خوردن

در نمونۀ ( )dدر زمانی که به سرعت

گیاه و گوشييت مجاز اسييت؛ ولی شييخص

و تعادل رانندگی در خیابان خالی از تردد،

1.William MacAskill.

2. vegetarianism.
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یک گزینه اضيييافه میشيييود ،یعنی امکانِ

شيييده اسيييت؛ یعنی هر دو گزینه بهنوعی

تردد شيييخص دیگر ،راننده در رانندگی با

درستند؛ اما گزینۀ بی ستدر صدی ،درست

سييرعت تردید میکند؛ اگر تردد شييخص

و گزینۀ هشييتاددرصييدی درسييتتر اسييت؛

دیگر حتمی با شد ،سرعت باال نادر ست و

همچنین از تحلیل درسييت و درسييتتر ،به

یرمجاز اسيييت .اگر تردد شيييخص دیگر

نادرسيييت و نادرسيييتتر میرسيييیم؛ یعنی

ممکن و اتفاقی باشد ،سرعت باال و متعادل

گزینۀ بیستدرصدی میتواند حاوی هشتاد

هر دو درسيييت اسيييت؛ اما بنا بر نظر این

درصد نادرستی باشد و گزینۀ هشتاد درصد

نوی سنده ،سرعت متعادل در ستتر ا ست.

درسيييت در درون خود ،بیسيييت درصيييد

اگر تردد شخص دیگر محال با شد ،هر دو
گزینه درست خواهد بود؛ در نمونۀ ) (eدر
عین این که الف به گ یاهخواری باور دارد،

نادرستی دارد.

1

 .8-3تردید در دلیل اخال
2

زمييا نی کييه گز ینييۀ ا مکييان لط بودن

امل یا هیکس در م قا لهای با عنوان « عدم

گوشتخواری را اضافه میکند ،درست و

قطع یت اخالقی و م قایسيييۀ ارزش» بحثی

درسيييتتر ایجاد میشيييود .در نمونۀ ))f

مطرح کرده است که میتوان نتیجه گرفت

زمانی که سنجۀ حق حیات در کنار پیامد و

سيييرگشيييتگی فرد در تصيييمیم اخالقی و

هزینهها قرار میگیرد ،در ست و در ستتر

ناتوانی وی در تعیین درسيييت و نادرسيييت

ایجاد میشيييود؛ ازاینرو تشيييبیه نویسييينده

چهبسيييا از فقدان دلیل 3معتبر ناشيييی شيييده

ادعای وی را اثبات نمیکند.

با شد؛ بهگونهای که شخص به دلیل فقدان

ا ما تو جه به شيييرحی که در آ از

دلیل معتبر در تصيييمیم و رفتار تردید دارد.

دربارۀ تردید در درسييتی و نادرسييتی داده

در نمونۀ) (c2الف بین این که پول خود

شد ،تردید بین درست و درستتر روشنتر

را صيييرف آموزش یا صيييرف امور خیریه

میشيييود؛ زیرا گفته شيييد در حالت عدم

ک ند ،مردد اسيييت؛ هرچ ند هر دو گزی نه،

ق ط عیييت ا خال قی ،بيياور ب ین دو گز ین يۀ

مجاز و در ست ه ستند؛ اما الف دلیل کافی

هشييتاددرصييدی و بیسييتدرصييدی توزیع

برای انتخاب بین دو تصمیم ندارد.

 .1بازنگری این تحلیل در بخش تفاوت تردید در
نظر و عمل خواهد آمد.

2. Amelia Hicks.
3. argument.
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در این نوع از سرگ شتگی ،شخص با

).)2018: 16 -165

دو گزی نه موا جه اسييييت که برای ان جام

البته این شيييیوه در حل مناقشيييۀ عدم

هرکدام ،به دلیل نیاز دارد .اینجا بحث از

قطعیت اخالقی ،عدم قطعیت اخالقی را از

گزینۀ حداقلی و اکثری نیسيييت که وی به

عدم قطعیت توصييیفی متمایز میکند؛ زیرا

گزی نۀ حداکثری تو جه ک ند؛ بل که ب حث

در عدم قطعیت توصیفی در نظریۀ تصمیم،

دلیلی برای ترجی یک گزینۀ درسيييت بر

کاربسيييت اصيييل سيييود و هزینه بود (که

گزینۀ درست دیگر است.

پیشتر بدان اشيياره شييد) در حالیکه پیتر

راهحييل پیتر سيييینگر برای رفع این
تردید ،نوعی اسيييتدالل تشيييبیهی و تمثیلی
اسييييت .به باور وی اگر در این موارد به

سینگر از روش عقلی استفاده کرده است.
 .3-3تردید در توانایی عملی فاعل اخالقی

خیریهها کمک نشييود ،مانند این اسييت که

بييخييش دیييگييری از سييييرگشييييتييگييی

شخ صی در حال رق شدن با شد و شما

ت صمیمگیرنده ،نا شی از تردید در قدرت و

مشيييلول کتاب خواندن باشيييید .در اینجا

توانایی در تحقق تصييمیم اسييت .شييخص

وظیفۀ شخص ایجاب میکند از رق شدن

الف مردد است که آیا میتواند به شیوهای

آن شيييخص جلوگیری ک ند؛ در یر این

درست رفتار  xرا انجام دهد که تأثیر رفتار

صييورت به مرگ وی کمک کرده اسييت.

در ست را دا شته با شد؛ به بیان دیگر آیا او

ازنظر پیتر سینگر ،شخص در این حالت یا

به شيييکل متقاعدکنندهای میتواند به انجام

نتیجه 1را پذیرفته و به خیریه کمک میکند
و یا نتیجه را نپذیرفته و از وظیفۀ خود سييير
باز میز ند .در هر دو حا لت ،وی بهنوعی
قطعیت رسييیده اسييت؛ اما اگر در این دلیل
تردید کند ،در حقیقت وی به عدم قطعیت
در دلیل گرفتار شده است و در این حالت،
باید به دلیل عقالنی اسيييتناد ورزد تا عقل،
تکلیف اخالقی را م شخص کند Hicks,
1. conclusion.

دادن عمل  xمبادرت ورزد که تأثیر رفتار
اخالقاً درست را داشته باشد .در نمونۀ )(g
الف تردید دارد که آیا او میتواند به نحو
متقاعدکنندهای دروغ  /راسييت بگوید که
مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد .آیا سيخن
او تأثیر گذار بوده و دروغ را چ نان گف ته
است که دیگران آن را راست بپندارند.
به نظر میرسيييد این قسيييم تردید را
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نتوان نوعی ترد ید هن جاری به حسيييياب

 .0-4افزونی سرگشتگی فاعل اخالقی در

آورد؛ زیرا شخص در این مسأله مردد است

بستر همافزایی عدم قطعیتها

که قدرت تأثیر سييخن وی چیسييت؛ یعنی

ممکن اسيييت اینگونه به نظر برسيييد عدم

برای وی آثار سخن یا رفتار وی نامشخص

قطعیت ،شيييخص را از محدود یت تعیّن و

اسييييت .وی در ا مکييان و عييدم ا مکييان

جبر به آزادی میرسيياند ،اما از موضييع این

تأثیرگذاری مردد اسيييت .این ترسيييیم از

نو شتار ،سرانجام عدم قطعیت سرگ شتگی

تردید در حقیقت به تردید توصييیفی بیشييتر

اسييت؛ زیرا انسييان با اقسييام متنوعی از عدم

شييبیه اسييت تا تردید هنجاری .مگر آنکه

قطعیتها مواجه اسييت و وجود احتمال در

ثابت شود عدم قطعیت توصیفی و هنجاری

ک نار احت مال ،عدم اطمی نان در ک نار عدم

بييه هم وابسيييتييهانييد و بييدون رفع تردیييد

اطمینان ،بینهایت مسیر را برای فاعل نشان

توصيييي ی فی ،تردیييد ه نجيياری بر طرف

مید هد .او در هر لح ظه ممکن اسييييت با

نمیشود ). (Hicks, 2018: 161-165

شرایط جدیدی روبرو شود که باید تصمیم

 .4برر سی و ن قد کلی بر عدم قطع یت
اخالقی

بگیرد؛ یعنی تصمیم بگیرد یک گزینه را بر
گزینۀ دیگر ترجی دهد .با تردید تو صیفی
«نمیتواند آثار و عوارض تصيييمیم خود را

بررسی آنچه گذشت نشان میدهد مسائل

پ یش ب ی نی کنييد» و بييا تردیييد ه نجيياری

اخالقی در بسيييتر عدم قطع یت پیچ یدهتر

نمیتواند «رفتار درست و نادرست»« ،مجاز

میشيييو ند؛ برای کاهش این پیچیدگی به

و ييیييرمييجيياز» را تشيييييخييیييص دهييد

نظر میرسيييد آگاهی مضييياعف به عدم

(Podgorski, 2020: 43; Barry,
) .2016: 899بهطور خاصتر او «نمیداند

قطعیت هایی که فاعل با آن مواجه اسيييت،
نقد عمل بر اساس گزینۀ حداکثری ،امکان
و عييدم امکييان ارزیييابی و داوری فيياعييل
اخالقی  ...به تصيييمیم آ گا ها نه ک مک
میک ند .ر عا یت چارچوب های تصيييمیم
اخالقی ،آسييي یب تصيييمیم در بسيييتر عدم
قطعیت و سرگشتگی را کاهش میدهد:

دیگران در واکنش بييه تصيييمیم وی چييه
موضيييعی برمیگزینند و آیا موضيييع آنان
ثابت است» و درنهایت «نمیداند حاالت و
قدرت وی در ادامۀ تصييمیم ثابت اسييت یا
متلیر» .شيييرح بیشيييتر عييدم قطعیييتهييای
یراخالقی و عدم قطعیت (درون) اخالقی،
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پیچیدگی تصمیم و انتخاب در مرحلۀ مورد
نظر را بیشييتر نشييان میدهد .هرچند ممکن
اسيييت عدم قطعیت اخالقی به هنگام عمل
اهمیت بیشتری بیابد:
الف) عدم قطعیتهای غیراخالقی

عدم قطعیت در حیطههای هسييتیشييناس يی،
اجتماعی ،روان شنا سی و معرفت شنا سی،
خارج از حی طۀ اخالق و یراخالقیا ند،1
هر یييک از عييدم قطعیييتهييا از جهتی بر
تصمیم مؤثرند:
 )1در حیطۀ ه ستی شنا سی ،پیامد و آثار یک
تصيييمیم و رخداد ممکن اسيييت مثبت یا منفی
باشد؛
 )2در بستر عدم قطعیتِ اجتماعی ممکن است
واکنش به تصمیم مثبت یا منفی باشد؛
 )3در حاالت روانی شيييخص تصيييمیمگیر،
متلیرهييایی وجود دارد و بييهطورکلی ثبييات و
عدم ثبات در حاالت انسان ،در دانایی و نادانی،
توانييایی و نيياتوانی ،بيياارادگی و بیارادگی ...
بروز مییابد؛
 )5از ج هت نوع معر فت شيييخص به آ ثار و
پیامد تصييمیم ،معرفت ممکن اسييت به شييکل
احتمال یا عدم اطمینان باشد.

ب) عدم قطعیتهای اخالقی (هنجاری)

8

فاعل اخالقی ممکن اسيييت در حیطۀ عمل
دچار اقسام متفاوتی از تردیدها شود:
 )1عدم قطعیت در درستی یا نادرستی؛
 )2عدم قطعیت در باید و نباید؛
 )3عدم قطعیت در مجاز و یرمجاز؛
 )5عدم قطعیت در استدالل اخالقی؛
 )4عدم قطع یت در حاالت اخالقی ،یعنی در
فضیلت و رذیلت؛
 )6عييدم قطعیييت در مسيييئولیييتپييذیری و
مسئولیتناپذیری؛
 )7تردید در نظریۀ انتخابی.
در این صيييورت فيياعييل اخالقی در
هنگام تصمیم با مسائل پیچیدهای در حالت
عدم قطعیت روبروسيييت و بررسيييی موارد
پیشگفته ،مالحظات خاصيييی را اقتضيييا
میکند:
اول :در عدم قطعیت یراخالقی و از
نگرۀ توصيييیفی ،این پرسيييش قابل بحث
اسيييت:آیا انسيييان در شيييرایطی که پیامد/
واکنش  ...مثبت ا ست با شرایطی که پیامد
 /واکنش منفی ا ست ،از منظر تو صیفی ،به
یک شييي کل تصيييمیم میگیرد و از منظر
هنجاری ،باید به یک شکل ت صمیم بگیرد
یا تصمیم در هرکدام متفاوت است؟

 .1مربوط به اخالق نیست نه اینکه ضد اخالق است.

2. normative uncertainty.
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دوم :بييدیهی اسييييت ترکیييب عييدم

در ن ها یت ،کدام عدم قطع یت در

قطعیت های گروه «الف» با «ب» بر تردید

تصييمیم اهمیت دارد و شييرایط تصييمیم در

شييخص میافزاید؛ اما پرسييش اخالقی این

حا لت عدم اطمی نان و احت مال چیسيييت؟

اسيييت که از منظر فلسيييفۀ اخالق ،کدام

تصيييمیم در احت مال و عدم اطمی نان چه

ترکیبها مجاز و درست و کدام ترکیبها

مسيييائل اخالقی را طرح میکند و به چه

به هم مرتبط اسييييت؟ آ یا عدم قطع یت

مسيييائل اخالقی باید توجه کرد و پایبند

توصيييیفی به عدم قطعیت هنجاری مرتبط

بود1؟ در این شيييرایط آیا انسيييان میتواند

اسييت؟ یعنی آیا تردید در پیامدها به تردید

فارغ از تردیدها به ت صمیم در ست بر سد؟

در تصيييمیم بر درسيييتی و نادرسيييتی رفتار

آیا ممکن اسييت انسييانِ مزیّن به خاصييیت

تأثیری می گذارد؟ به ب یاندیگر «آیا تردید

اختیار و آزادی ،از سرگشتگی نجات یابد؟

فاعل به آن چه ان جام میدهد» ربط دارد؟

یک نمو نه از این سيييرگشيييتگی را

آ یا نظر یۀ اخالقی شيييرایط معرفتی را در

مکاسيييکیل ،در مقالۀ 2خود شيييرح داده

تصيييمیم مؤثر میداند؟ و بهطور دقیقتر آیا

ا ست .از نظر وی اگر شخص بین گزینۀ x

نظریۀ اخالقی موظّف اسيييت که شيييرایط

و  yمردد اسيييت و به اعتقاد این شيييخص

معرفتی را در نظریۀ خود لحاظ کند .کدام

گزینۀ  xهشييتاد درصييد درسييت اسييت و

نظریييههييای اخالقی بييا این تييأثیرگييذاری

گزینۀ  yبیست درصد درست است ،مبتنی

سازگارند ).)Fleischhu, 2013: 68

بر این درصيييدها میتوان گفت گزینههای

سيييوم :با این فرض که عدم قطعیت

انييتييخييابييی چييهييار حييالييت مييییييابييد

توصیفی بر تصمیم هنجاری تأثیر دارد ،آیا

(MacAskill William, 2016:

فاعل باید سييازگار رفتار کرده و در هر دو

).967-970

شرایط یک تصمیم بگیرد ،یا اینکه شخص

 x .1را انجام دهد و باید  xرا انجام میداد؛

باید به هنگام رفتار شرایط را در نظر بگیرد

 y .2را انجام دهد و باید  yرا انجام میداد؛

و به صورت متفاوت تصمیم بگیرد؟
 .1پاسخ به هرکدام از پرسشهای یادشده به تحلیل

اسيييت .هدف این نوشيييتار ،تحلیل عدم قطعیت

بی شتری نیاز دارد که خارج از مو ضوع این نو شتار

هنجاری و مسائل و لوازم آن است.
2. normative uncertainty as a voting
Problem.
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 x .3را ان جام د هد در حالی که  yدرسييييت

بر اسيياس بیشييترین باور خود رفتار کند؛ از

است؛

اینرو چون باور فا عل بر هیچ یک از دو

 y .5را انجام دهد؛ در حالی که  xدرسيييت

طرف متمرکز نیست ،تصمیم بر اساس باور

است.

حداکثری (برای مثال  53درصيييد) و ترك
پس مبتنی بر سيييخن وی ،فا عل در

حالت عدم قطعیت و تردید بین گزینۀ  xو
 ،yبا چهار گزینه روبرو بوده اسيييت ،نه دو
گزینه؛ زیرا در شرایط عدم قطعیت ا ست،
چهبسييا دو تصييمیم درسييت و دو تصييمیم
نادرسيييت در پیش روی تصيييمیمگیر نده
باشد .در واقعممکن است درست ،نادرست
باشييد و نادرسييت ،درسييت باشييد .شييرح
گزینههای درسيييت و نادرسيييت و لوازم و
م شکالت آن ب سیار فراتر از این مثال ا ست
و در هر تفسيييیری از درسيييتی و نادرسيييتی
تقریری متفاوت خواهیم دا شت که م سائل
و لوازم دیگری را میطلبد.

گزینۀ حداقلی ( 13درصييد) معقول اسييت؛
زیرا گزینۀ  53درصييد به دلیل پیامد مثبت،
بر گزینۀ  13درصيييد به دلیل پیامد منفی
ترجی دارد؛ ا ما این نظر معقول اب تدایی با
فرض دیگری موا جه اسييييت .فرض کنیم
گزینۀ  13درصيييد مشيييتمل بر مخاطرهای
شييدید اسييت که در نسييبت با پیامد مثبت
گزینۀ دیگر قابل قیاس نیسيييت و مخاطرۀ
شدید این پیامد مثبت را تخریب میکند.
در نمونۀ ( )b3شيييخص الف قصيييد
دارد یييک دسيييتگيياه اطفييای حریق برای
کارخانهاش بخرد ،اما هزینۀ تهیۀ دسيييتگاه
بسييي یار زیاد اسيييت؛ بهویژه که او از این
کارخانه سيييود چندانی نمیبرد ،اما وی 13

 .0-4مخاطرۀ عمل بر اساس گزینه حداکثری

درصييييد احت مال مید هد که حاد ثهای

پیشتر عدم قطعیت اخالقی با دو خوانش

نامطلوب ر دهد و کارخانه را به مخاطره

ذهنگرایی و عینگرایی شييرح داده شييد؛

بیندازد .اگر او بر اسيياس  53درصييد عمل

خوانش ذهنگرا به ل حاظ نوع معر فت با

کند و  13درصيييد را ترك کند و سيييپس

عدم اطمینان سيييازگارتر اسيييت و خوانش

اتفاق ناگواری که احتمال کمی برای آن

عینگرا با احتمال معرفتی سازگارتر است.

میداد ،ر دهد ،چه میشيييود؟ پس باید

در نگاه اول به نظر میر سد بر ا ساس

بین مواردی که بیشترین باور همراه با گمان

خوانش ذهنگرا ،بهتر است فاعل سرگشته

خطر ه ست ولی گمان خطا نی ست ،تفاوت
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گذارده و در مواردی که تصييمیم مسييتلزم

است ،اما تردید دارد که خیریه این سرمایه

خطر امکانی ا ست ،به  13در صد باور خود

را به شيييکل درسيييتی صيييرف سيييالمندان

نیز توجه کرد.

میکند ،او همچنین احتمال میدهد تصمیم

ممکن ا ست شخص در حالت تردید

وی پیامدهای منفی داشته باشد که از آنها

با شيييیوۀ عینگرایی بر اسيييياس احت مال،

آگاه نیست؛ در این صورت نمیتوان گفت

تصييمیم بگیرد ،یعنی گزینۀ هشييتاد درصييد

توجييه بييه بيياور یييا احتمييال بیشيييتر ،نقش

احتمال را ترجی دهد و بیسييت درصييد را

افزونتری در تعیین گزینۀ انتخابی دارد.

رها کند .این شييیوه از تصييمیم در مواردی

در نمونيۀ ) (kهرچنيد راننيدگی در

کييه پیييامييد تصيييمیم خطرآفرین اسييييت

حالت نگرانی خطا نیست و تنها امکان خطا

مشکلزاست.

یا با احتمال ده درصيييد خطا وجود داشيييته

نمو نۀ ( )a3در تلییر ژنتیکی ،فرض

باشييد ،ولی این امکان یا احتمال ده درصييد

بیولوژیسيييت این اسيييت که پیامد تلییرات

ممکن ا ست به خطر مرگ منتهی شود .در

ژنی منفی نیسييت و با پژوهش ،آزمایشگر

این صيييورت ،ترجی باور محکمتر معقول

با احتمال  83درصييد به این نتیجه میرسييد

نیست.

که آن تصيييمیم خطرآفرین نبوده و پیامد

افزون بر این ممکن اسييييت واقع یت

نیسيييت ،اما اگر در این حالت واقعاً پیامد

همان باور مورد تردید و یا احتمال حداقلی

منفی داشيييتييه و خطرآفر ین بيياشييييد و

باشيييد نه باور و احتمالِ حداکثری؛ در این

بیولوژیسيييت بر اسييياس احتمال حداکثری

صورت با رفتار بر اساس گزینۀ حداکثری،

ع مل ک ند ،رف تاری م خاطرهآمیزه داشييي ته

وی ناخواسيييته دچار خطای اخالقی شيييده

است.)Roeser, 2009: 16( 1

است.

در نمونۀ ) ،(c3الف تصيييمیم گرفته
اسيييت پول خویش را به خیریۀ سيييالمندان
ببخ شد .وی قطعاً میداند این رفتار در ست
 .1محققان به آن خطای درجۀ اول -A type I -
 errorیا مثبت کاذب میگوی ند (در مقابل خطای
درجۀ دو  -A type II error-یا منفی کاذب).

 .5مشکل ارزیابی و عدم قطعیت
عدم قطعیت فاعل اخالقی (در خوانشهای
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مختلف آن) داوری رف تار خود یا دیگران

قطعیت ،از حیرانی و سييرگشييتگی در باره

را مشيييکل میکند .زیرا رفتار  xدر زمان

گزی نه های انت خابی ناشيييی میشيييود .در

نخسيييت بر اسييياس نتایجش در زمان دوم

حقی قت فا عل سيييرگشييي ته و حیران به

ارزیابی می شود؛ اوالً ممکن است در زمان

هیچ کدام از گزینه ها اطمینان کامل ندارد،

دوم پیامدهای دیگری ایجاد شيييود که بر

از این رو به لحاظ نظری چندگزینه انتخابی

داوری وی اثر بگذارد؛ ثانیاً ممکن اسيييت

داشيييته و هیچ کدام از گزینه ها و در نتیجه

شييرایط و حاالت فاعل اخالقی تلییر کرده

رفتار هایش کامالً بر خطا نیسيييت؛ زیرا با

و از ادامۀ آن رفتار پشیمان شود.

گزینههایی روبهروست که نه کامالً درست

ن مون يۀ ) ،(M1ا لف در زمييان t1

و نه کامالً لط و نادرست است؛ درنهایت

تصيييمیم میگیرد که در زمان t2به مدت

و در عمييل یييک گزینييه انتخييابی دارد.

یيک هفتيه سيييیگيار را ترك کنيد .برای

درصيييورتی که گزی نهی ترجیحی فا عل

ت صمیم بر انجام دادن چنین کاری شخص

درواقع یت خ طا باشييييد ،نمیتوان وی را

باید نخ ست خود را ارزیابی کند تا شرایط

سرزنش نمود ؛ زیرابه گمان خود بر اساس

را فراهم کند؛ اما نمیداند که آیا در زمان

گزی نه درسييييتتر رف تار کرده اسييييت و

دوم می توانييد خود را کنترل کن يد .آیييا

درعینحال کامالً بخشييوده نیسييت؛ زیرابه

شيييرایط بیرونی و خارج از ارادۀ وی اتفاق

خطا رفتار کرده اسييت؛ ولی پوزشخواهی

نمیافتييد کييه وی در تصيييمیم خود مردد

وی نیز موجه نیست؛ زیرا ممکن است واقعا

شيييود؟ پس عدم قطعیت ،او را در ارزیابی

رف تار وی درسيييت باشيييد .ازاینرو عدم

خود برای انجام این تصيييمیم مردد میکند

قطع یت اخالقی ،مو جب عدم قطع یت در

(.)Hansson, 2013: 18-20

سيييرزنش و پوزشخواهی فا عل اخالقی

 .6پوزشخواهی و بخ شودگی 1فاعل
سرگشته

میگردد.
با تحلیل مقالهی کریسيييتین باری 2با
عنوان « عدم قطعیت اخالقی و مجاز بودن:

م شکل دیگر فاعل اخالقی در شرایط عدم

ارزیييابی مجموعييۀ گزینييههييا» 3می توان

 .مقصود قبول عذر است1. exculpatory.

3. moral uncertainty and permissibility:
evaluating option sets.

2. Barry. Christian .
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قاعدهای که آن را « شای سته سرزنش کمتر

حالت دوم :اگر  xدرواقع خطا نباشد،

و شای سته بی شتر سرزنش» میخوانیم ،بین

الف به دل یل آن که برخالف باور به خ طا

رفتار خطا و سيييرزنش فاعل اخالقی -در

بودن این رفتار را انجام داده است سرزنش

شرایط قطعیت و عدم قطعیت تمایز نهاد.

میشيييود ،امييا ب سيييرزنش نمیشيييود

شيييرح بیشيييتر اینکه کریسيييتین باری

( (Barry, 2016, pp. 900-902از

معتقد است شخصی که دانسته خطا کرده،

این رو شيييخصيييی که با عدم قطعیت رفتار

بدین معناسيييت که به باورهای خود متعهد

خطایی را انجام داد نسيييبت به کسيييی که

نبوده اسييت و شييایسييته سييرزنش بیشييتری

دانسيييته خطا میدهد شيييایسيييته سيييرزنش

نسبت به کسی است که از روی نادانی آن

کمتری اسييييت و به همین ترت یب پوزش

رفتار را انجام داده اسييت .در تبیین دیدگاه

خواهی فاعل موجه است.

وی با ید گ فت :اگر رف تار  Xاز جا نب

در حالیکه جولیا اسييتافل 1در مقالۀ

شيييخص «الف» و شيييخص «ب» انجامیافته

«بیارت باطی عدم قطع یت اخالقی» بر این

باشد با دو حالت فرضی روبهرویم:

باور اسيييت که باید بین باور خطا و رفتار

شخص الف بر این اندی شه ا ست که

خطا تمایز نهاد؛ او معتقد است شخص «ب»

این رفتار ازنظر اخالقی خطاسيييت و آن را

در حا لت نخسييييت نیز دو بار سيييرزنش

انجام داده است؛

میشود؛ زیرا به این دلیل که رفتار نادرستی

شخص ب بر این اندیشه است که آن
رفتار خطا نبوده و انجام داده است.
در این صورت مسئله سرزنش شخصِ
«الف» و «ب» دو حالت دارد:
حالت اول :اگر  xدرواقع خطا باشييد،
الف دو بار سرزنش می شود؛ به دلیل اینکه

را درسييت پنداشييته و بر اسيياس پنداشييت
خویش رفتار کرده ا ست؛ هرچند از جهت
رفتار معذور بوده و سرزنش نمی شود اما به
دلیل دا شتن این باور و نق صان تالش برای
بهبود باورها سرزنش میشود ( Staffel1,
.)2019: 55-62

دانسته خطا کرده و به دلیل آنکه رفتار خطا

هارمن در سط باالتری معتقد ا ست

داشته است و ب تنها به دلیل رفتار خطایش

تالش برای رفع ترد ید مهم اسييييت و فرد

سرزنش میشود.

سرگشته باید بکوشد تردید خود را برطرف
1. Julia Staffel1.
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ک ند و اگر تالش نکرده و به ان جام دادن

خاص رشييد کرده و پنداشييتهای خویش

رفتار بر اسييياس تردیدها تصيييمیم گرفته

را از جامعۀ خود اخذ کرده ،در باورها از

اسيييت ،از این جهت سيييرزنش میشيييود

آن فرهنگ متأثر میشود ،او خود را متعهد

).(Harman, 2015: 67

بييه بيياورهييای اخالقی هرچنييد کيياذب و

به نظر میرسد دیدگاه استافل انسجام

نادرست آن جامعه میداند؛ در این صورت

بیشيييتری دارد؛ زیرا در حالت باورمحوری

شيييخص به هنگام تردید دربارۀ درسيييتی و

باید نسيييبت باور با عمل را مالك ارزیابی

نادرسيييتی ،به باور اخالقی کاذب متع هد

قرار داد ،نه واقعیت را .مشييکل کریسييتین

خوا هد بود و نهتن ها تصيييمیم و رف تار بر

باری این است که وی برای ارزیابی فرد از

اساس این باور کاذب و لط ،قابل سرزنش

اسيييياس اخالقی وی ،یعنی باور ها عدول

نخواهد بود بلکه تالش وی برای حصيييول

کرده است.

باورِ درسيييت ،انتظاری بیهوده اسيييت و در

افزون بر این ،هر دو دیدگاه به هنگام

باور به باورهای کاذب قابل سرزنش نیست.

ب حث از عدم قطع یت با ید به میزان باور

اگر ب خوا ه یم سيييرز نش شيييخص

توجييه کنن يد .اگر الف و ب هر دو  xرا

سييرگشييته در عدم قطعیتها را به گونهای

انجام دادهاند ،اما میزان باور آنان بهدر ستی

حل کنیم ،باید به منشيييأ اخالقیات توجه

آن متفاوت باشييد ،نمیتوان به شييیوۀ واحد

کنیم.

این دو شخص را سرزنش کرد .اگر «الف»

اگر باورهای شخص در هدایت رفتار

باور دارد  xه شتاد در صد خطا ست و «ب»

وی مؤثر اسيييت ،دیدگاه اسيييتافل راه حل

تنها به خطای بیسييتدرصييدی دسييتیافته

مناسبی است اما کامل نیست .از نظر ایشان

است ،در صورتیکه بر خالف باورهایشان

شيييخص باید برای حصيييول باور درسيييت

رفتار کرده باشيييند ،شيييدّت سيييرزنش و

تالش کند و سستی فرد برای حصول رفتار

معذوریت متفاوت خواهد بود.

درست قابل سرزنش است؛ اما این پرسش

ا شکال اساسیتر این است که فهم و

مطرح میشييود که مالك و سيينجۀ تالش

تالش برای حصول باورِ درست ،برای همۀ

فرد چیست و آیا زمانی یا محتوایی است؟

افراد ممکن نیسييت .فردی که در جامعهای

آلبرد پادگروسيييکی 1در مقالۀ « عدم

1. Abelard Podgorski.
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قطعیت هنجاری و مشکالت وابستگی» (در

در ست و نادر ست .به نظر میر سد با تمایز

یر ق ط عی) را هکييار

بین سيييط نظر و عمل میتوان گفت این

ب خش بيياورهييای

عملیتری را مطرح کرده اسيييت .اگر عدم
قطعیت مبتنی بر باور باشيييد ،معیار ترجی

مرز در عمل از بین نمیرود:
 )1عدم قطعیت امری ذهنی اسيييت و

یک باور بر باور دیگر وجود دلیل اسييت و

در مرحلۀ رفتار ،منطق درسييت یا نادرسييت

شخص باید بر ا ساس باور ،همراه با دالیل

حاکم است .فاعل میتواند در اندیشۀ خود

معتبر عمل کند؛ در این صييورت در حالت

بینهایت تردید کند ،اما وقتی عزم کند که

عدم قطعیت بین باور مبتنی بر دلیل و باور

فعلی را تحقق بخشييد ،با ترجی دادن یک

محض تفاوت وجود دارد.

طرف ،داوری کرده که درسييت اسييت؛ در

اگر عييدم قطعیييت مبتنی بر احتمييال

این صورت اگر شخص در تردید یکی از

با شد و شخص بین دو گزینه مردد ا ست،

دوگزینهای که برگزیده ،در واقع درسيييت

یک گزی نه ،میزان احت مال

بوده ،مسييتحق پاداش اسييت و اگر در واقع

در ستی آن ا ست و طبیعی ا ست که گزینه

درست نبوده ،به خطای اخالقی دچار شده

با احتمال در ستی بی شتر بر گزینه با احتمال

است.

مع یار ترجی

در ستی کمتر ترجی دارد .در این صورت

 )2بین تصيييمیم در حا لت اطمی نان،

عمل یا باید بر اسييياس باورِ همراه با دلیل

عدم اطمینان و احتمال در فرایندهایی که

معتبر باشد و یا عمل بر اساس سنجش عینی

برای عزم و تصيييمیم اسيييت ،تفاوت وجود

و احتمييال(Podgorski, 2020: 59-

دارد؛ یعنی چگونگیِ تصييمیم درزمانی که

.)60

پیامد را نمیداند یا کامل نمیداند ،متفاوت

 .7عدم قطعیت در نظر و محدودیت

از ز مانی اسييييت که پ یا مد ها را میدا ند.
همچنین تصمیم زمانی که سرانجام احتماالً

در عمل

مث بت و سيييران جام احت ماالً منفی اسييييت،

عدم قطعیت اخالقی مسييتلزم این اسييت که

متفاوت اسيييت .یعنی فرایندهای تصيييمیم

مرز دقیق میان درسيييتی و نادرسيييتی از بین

متفاوت است .در مواردی که احتمال پیامد

برود و فا عل اخالقی در این حا لت م یان

منفی وجود دارد ،با ید بررسيييی و تأ مل

درسييت و درسييتتر سييرگشييته باشييد ،نه

بیشيييتری کرد و به زبان عملی باید تحلیل
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ریسک کرد .یکی از فرایندهای تصمیم در

تصيييمیم در شيييرایط پیشبینینيياپييذیری

حا لت عدم قطع یت ،سييينجش تجربی و

حوادث معطوف اسيت ،یعنی تصيمیمهایی

برآورد آثييار و عوارض تصيييمیم ،یعنی

که به حوزۀ اخالق مرتبط نیسيييت .به طور

تحلیل آسيييیب و خطر احتمالی 1تصيييمیم

مثال تصيييمیم در حیطۀ محیط زیسيييت و

اسيييت (الوانی )236 :1375 ،و محققان در

تلییرات ژنی گیاهان ذاتاً مربوط به اخالق

حیطۀ «اخالق عدم قطعیت» 2نیز این فرایند

نیسيييت ،اما در صيييورتی که این تلییرات

را ضيييروری میدانند (Barry, 2016:

موجب آسييیب شييود ،مسييائل اخالقی آن

;902

اهم یت می یا بد« .اخالق عدم قطع یت» به

;Roeser, 2009: 16
).Fleischhu, 2013: 65

این دسيييت از مسيييائل توجه میکند .عدم

پس طی این مرحلييه در مقييام نظر،

قطعیت قسيييم نخسيييت از یکسيييو از نوعِ

فا عل گزی نهای را که درسييييت میدا ند

معرفت فاعل اخالقی به پیامد تصيييمیم و

ترجی میدهد .از اینرو تفاوتِ فرایندهای

رف تار ،م تأثر اسيييت؛ در این حا لت فا عل

تصيييمیم ،یک فعل را نسيييبت به فعل دیگر

اخالقی ممکن است خالی از معرفت قطعی

در ستتر نمیکند .این ن سبت سنجیها در

بوده و در این صيييورت با امکان صيييرف

مرح لۀ نظر مطرح میشيييود ،نه در مرح لۀ

( عدم اطمی نان) یا احت مال صيييرف بدون

عمل .در مرحلۀ عمل ،تنها تحقق اسيييت و

برآورد عددیِ سيييرانجام و همراه با جهل

تحقق یافتن یک رفتار ،مسيييتلزم درسيييت

تصييمیم بگیرد یا اینکه ممکن اسييت تالش

دانستن آن است.

کرده و با علم احت مالی با برآورد عدد و
درصيييد پیامد ،به معرفت قطعی نزدیک

نتیجهگیری

شييييده و تصيييمیم بگیرد .همچنین در این

«عييدم قطعیييت اخالقی» و «اخالق عييدم

پارادایم ،تصمیم به سه قسم مطمئناً درست،

قطعیت» دو اصييطالح متفاوت اسييت؛ اولی

درسييتِ ممکن و احتماالً درسييت تقسييیم

به تردید در هنجارها یعنی تردید در درستی

میشود.

و نادرسييتی ،الزام و مفاهیم دیگر در حوزۀ
عمل مرتبط است و دومی به مسائلِ اخالقی
1. risk analysis.

اگر تصييمیم اخالقی مبتنی بر معرفت
احتمالی اتخاذ شود ،تردید هنجاری به عدم
2. ethics of risk and uncertainty.
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قطعیت توصيييیفی نزدیک میشيييود؛ با این

مقام نظر به سيييه قسيييم پیشگفته تقسيييیم

تفياوت کيه عيدم قطعیيت توصيييیفی ،بيه

میشيييود ،امييا در واقع و در مقييام عمييل

احت ماالت تجربی 1و عینیِ مربوط به آ ثار

تصمیم یا درست است و یا نادرست است؛

رفتار مربوط اسييت و عدم قطعیت اخالقی

زیرا فرد یا آن را انجام میدهد یا نمیدهد

به احتمال در ستی و نادر ستی رفتار اهمیت

و در خارج حالتی بین این دو امکان تحقق

میدهييد؛ همچنین عييدم قطعیييت اخالقی

ندارد.

مبتنی بر معرفييت احتمييا لی بييا خوانش
عینگرایی سييازگارتر اسييت .در این حالت
فياعيل اخالقی تنهيا بيه دلیيل رفتيار خطيا
سرزنش میشود .اگر تصمیم اخالقی مبتنی
بر عدم اطمینان اتخاذ شيييود ،عدم قطعیت
اخالقی بييه خوانش ذهن گرایی نزدیييک
میشييييود و در خوا نش ذ هن گرا یی و
باورمحوری ،عذرخواهی فا عل به دل یل
رفتار خطا موجه بوده و این فاعل سييرزنش
نمیشيييود؛ ا ما عذرخواهی وی به دل یل
داشيييتن باور لط پذیرفتنی نبوده و از این
جهت قابل سرزنش ا ست .در نهایت مبتنی
بر عدم قطع یت اخالقی  ،ه مۀ دروغ ها،
دروغ نیسيييتند و همۀ راسيييت ها ،راسيييت
نیسيييت ند؛ بل که دروغ با راسييييت ترک یب
میشييود .این تفسييیر از اخالقیات مسييتلزم
ن سبیگرایی در سط فرا اخالق ا ست که
منتقدان ،به نقد آن پرداختهاند .البته باید
گفت تصييمیم در شييرایط عدم قطعیت در
1. empirical uncertainty probabilities.

یک راه حل ،تصمیمگیری در شرایط
عدم قطعیت روش نظریههای تصمیم است،
یعنی محاسييبۀ هزینه-سييود تصييمیم .-البته
متنقدان بر آنند که این روش ممکن اسييت
در ت صمیمهای اجتماعی با عدالت سازگار
نبا شد؛ عالوه بر این ت صمیم همی شه ناظر به
آینده اسيييت و برآورد هزینه –سيييود -در
شرایط کنونی صورت میگیرد و برآورد
دقیق از سود و هزینه مشکل است؛ راه حل
دوم ،تصيييمیم بر اسييياس باور حداکثری و
احتمال حداکثری است ،اما در مواردی که
انت خاب گزی نۀ حداکثری منجر به سيييود
مورد انتظار تصيييمیمگیرنده شيييده و گزینۀ
حييداقلی مييانع خطری جييدی میشيييود،
انتخاب گزینۀ حداقلی معقولتر اسييت .راه
حل سيييوم ،کاربسييييت روش نظر یه های
ت صمیم و بر ا ساس سنجش عینی و تجربی
برآورد می شود .در این صورت باید خطر
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و آسييیب احتمالی پیشبینی شييده و کنترل
و یا جبران 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 برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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الهیات طبیعی معاصر و خدای رخنهها
روزبه زارع

1

تاریخ دریافت:

چکیده :الهیات طبیعی در دورۀ معاصيير وارد مرحله جدیدی شييده اسييت و بر شييواهد تجربی و

1533/5/26

یافتهها یا تنگناهای تبیینی علوم جدید در این پروژه تأکید تام میشييود .از سييوی دیگر ،خداباوری،

تاریخ پذیرش:

زخمخوردۀ راهبردی است که در آن از مجهوالت معرفتی زمانه به نفع وجود خدا و نقش مباشر آن

1533/8/2

در تحقّق آن پدیدۀ مجهول اسييتدالل میشييود (خدای رخنهها) .چون راهبرد خدای رخنهها به یک

واژگان کلیدی:
فعل خدا در
طبیعت ،پرسش-
های مرزی،
طبیعیگرایی،
فلسفۀ اسالمی،
علّیت.

اندازه میان خداباوران و منتقدان آنان مردود است ،محققان پروژۀ الهیات طبیعی معاصر تالش میکنند
تا ن شان دهند که خدای پروژۀ آنان از سنخ خدای رخنهها نی ست .در این مقاله چهار ایراد ا صلی که
راهبرد خدای رخنهها با آنها مواجه اسيت و راهحلهای پیشينهادی ،گزارش و در نهایت تکلیف دو
مسأله تعیین شده است که عبارتند از )1 :تفکیک مسائل یا پرسشها و تبیین مرزی برای مسائل علمی
به رسمیت شناختهشده و معیاری با در نظر داشتن تعریف حکمای مسلمان از مسائل فلسفی )2 .نحوۀ
فاعلیت عوامل فراطبیعی و از جمله خداوند در جهان طبیعت از منظر حکمت اسييالمی به صييورت
جامع تصویر شده و مبتنی بر آن ،هم پروژۀ الهیات طبیعی معاصر مردود اعالم شده و هم پروژۀ رقیب
آن (طبیعیگرایی) .در واقع ،نوآوری اصييلی مقاله ،تبیین و تأکید بر نقش مباشيير فاعل فراطبیعی در
تحقق هر رویداد طبیعی است.

DOI: 10.30470/phm.2021.537989.2065

Homepage: phm.znu.ac.ir
 .1استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران ،ایرانRoozbeh.zare@gmail.com ،
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مقدمه

پروژۀ اله یات طبیعی ،در این تعبیر ،عمری

در مقييدمييۀ مقييالييه ،م نظور از دو تع بیر

به قدمت تفکر و فل سفه دارد و هر متفکری

بهکاررفته در عنوان را توضيييی میدهیم و

که تأملی دربارۀ مبدأ نخسيييتین یا حقیقت

سپس م سألۀ پیش روی مقاله ،مبتنی بر این

ایی دا شته ،صرف نظر از مو ضعی که در

توضييیحات ،شييرح داده خواهد شييد .ابتدا،

م سائل آن اتخاذ نموده ،در زمرۀ م شلوالن

«الهیات طبیعی» ()Natural Theology

به آن تلقی میشيييود .با اهمیت پیدا کردن

بهعنوان یک پروژه در خداشيييناسيييی طرح

علوم طبیعی و یاف ته های آن ها ،این پروژه

میشيييود و پس از آن ،منظور از « خدای

نیز دسيتخوش تلییراتی شيد و اسيتفاده از

رخنهها» ( )God of the Gapsروشيين

م قد مات تجربی یا یاف ته های علمی در

میگردد.

براهین اثبات وجود خدا یا برر سی صفات

الهیات طبیعی و ادوار ســه گانۀ آن :علمای

او ،اهم یت بیشيييتری پ یدا کرده اسييييت؛

الهیييات ،این دانش را از جهييات مختلف

بييهگونييهای کييه در اصيييطالحی خيياصتر

دستهبندی کردهاند .یکی از مهمترین اقسام

(معنييای دوم) ،الهیييات طبیعی بييه معنييای

الهیييات« ،الهیييات طبیعی» اسييييت .این

استفاده از مقدمات تجربی و یافتههای علوم

اصيييطالح ،به یک معنا ،در مقابل الهیات

طبیعی در خداشيييناسيييی و بهطور خاص،

وحیانی ( )Revealed Theologyقرار

براهین اثبات خدا به کار میرود (فطورچی،

می گیرد و بييه معنييایی دیگر ،در مقييابييل

 .)1383این پروژه ،در ف ضای معا صر نیز با

اله یات پیشيييینی و یرتجربی .به تفک یک

توجه به اقبال به علوم طبیعی از یک سييو و

اوّل ،از زمييان آ کو ئ ینيياس ( Thomas

برخی یاف ته های خاص این علوم یا برخی

 )Aquinasتصيييری شييييده (پييازوکی،

تنگناهای تبیینی آنها از سوی دیگر ،رونق

 )1383و تفک یک دوم ،ناظر به تحوالت

پیدا کرده اسيييت؛ به صيييورتی که الهیات

متأخر است.

طبیعی ،به اصيييطالح دوم ،در نوك پیکان

الهیات طبیعی ،در عامترین اصييطالح

مقييابلييه بييا الحيياد علمی جييدیييد ( New

آن (مع نای اوّل) ،به مع نای اسيييت فاده از

 )Scientific Atheismقيرار گيرفيتييه

ظرف یت های شييي ناختی مت عارف و طبیعی

است.

است که به منظور شناخت خدا ،به صورت

در گام ب عدی (مع نای سيييوم) ،حتی

عمومی در اخت یار نوع انسييييان قرار دارد.

روش مطلوب اسييي تدالل در این پروژه به

ت
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روش علمی نزدیک شده و سعی می شود

سييينتی ،تأک یدی بر علوم طبیعی ندارد و

تا وجود خدا ،بهعنوان یک فر ضیۀ تجربی،

خدا شنا سی را با ا ستفاده از براهین خالص

با شيييواهد علمی ،تأیید و در نتیجه ،وجود

عقلی یييا براهین عقلی-تجربی راهگشييييا

خييدا بييه ع نوان ب ه تر ین ت ب ی ین ( Best

میدا ند؛ اله یات طبیعی م عاصييير بر نقش

 )Explanationبرای برخی یييافتييههييای

یاف ته ها یا تنگ نا های تبیینیِ علوم طبیعی

تجربی بر کرسيييی بنشيييیند .این پروژه در

جدید تأکید میکند و حتی گاهی روش

صورت امروزین آن ،در مرز علم ،فلسفه و

علوم تجربی را نیز در اسيييتدالل ها به کار

الهیات قرار گرفته و مواضيييع متفکر در هر

میگیرد .آن چه در این م قا له م حل تو جه

یک از این سيييه ضيييلع ،بر ماهیت پروژه و

ا ست ،همین معنای اخیر ا ست ،همچنین از

نتييایج آن مؤثر خواهييد بود .برای نمونييه،

میان محورهای مختلف خداشيييناسيييی ،2بر

مييیتييوان سيييييوئييیيينبييرن ( Richard

دالئل اثبات وجود خدا تمرکز میشود.

 )Swinburneرا از پیشييگامان این پروژۀ

خدای رخ نه ها« :خيدای رخنيههيا» یيا

معاصييير به حسييياب آورد .او در تأکید بر

«خييدای رخيينييهپييوش» ( God of the

یر قیيياسييييی (Non-

 ،)gapsا صطالحی ا ست که به ت صویری

 )deductiveتا جایی پیش میرود که

که نیوتن ( )Isaac Newtonاز خدا ارائه

روشهای قیاسی را در خداشناسی یرقابل

داد ،اطالق می شود و به دلیل مشکالتی که

اسيييتفاده اعالم میکند(Swinburne, 1

این تصيييویر با آن ها مواجه شيييد ،امروزه،

).1983

بهعنوان تصييویری نادرسييت و مذموم تلقی

روش ع ل می و

میتوان با چ شمپو شی از اختالف در

میشيييود؛ تا جایی که در مباحث معاصييير

روش ،دو مع نای سييينتی و م عاصييير برای

بهعنوان یک برچسيييب منفی به برخی از

الهیات طبیعی را با توجه به تأکید بر علوم

رویکردهای الهیاتی نسيبت داده میشيود و

طبیعی از هم تفک یک کرد :اله یات طبیعی

همین نسيييبت ،برای رد آن دیدگاه الهیاتی

 .1این اد عا ،مبتنی بر تلقی خاصيييی اسييييت که

مخلوقات (و به طور خاص ،فعل خدا در طبیعت)؛

سوئینبرن از ضرورت الهی دارد.

 )5راب طه مخلو قات با خدا (م باحثی نظیر ای مان به

 .2بهطور کلی میتوان مباحث خداشيييناسيييی را در

خدا ،اخالق یا سيييبک زندگی خداباورانه ،معنای

چهار محور دسيييتهبندی کرد )1 :مفهوم (صيييفات)

زندگی خداباورانه و .)...

خدا؛  )2دالئل اثبات وجود خدا؛  )3رابطۀ خدا با
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کافی به نظر میرسيييد .این تصيييویر ،میان

خواهييد بود .ا ین نگيياه مکييا نیسيييي تی

خداباوران و ملحدان ،به یک اندازه مردود

( )Mechanisticو تييعييیّيينگييرایييانييه

است.

( ،)Deterministicدیدگاه شييایع عصيير

بييه یقین ،اجزا و عنيياصيييری از این
تصویر ،در آرای اندیشمندان پیش از نیوتن

شيييکو فایی علم در سييييده های  17و 18
میالدی در جهان رب است.

یا معاصييران او به چشييم میخورد و احیاناً

از سيييوی دیگر ،نیوتن به وجود خدا

تلقی برخی از آنها نیز تفاوت چ شمگیری

ایمان داشييت و در صييدد جمع میان ایمان

با تصيييویر نیوتن ندارد .اما از آن جایی که

دینی و نگاه فلسييفی-علمی خود به طبیعت

سکۀ این ت صویر به نام نیوتن ضرب شده،

بود .نتیجۀ اولیۀ جهان ماشینی نیوتن ،خدای

اینجا هم برای تبیین این تصييویر به آرای او

سيياعتسيياز اسييت که هیچ مداخلۀ بالفعلی

استناد می شود .روشن است که تبارشناسی

در طبیعت ندارد و تنها آفرینش طبیعت در

این تصویر و اجزای مقوّم آن و سرگذشت

آ از و به کار افتادن آن ،به دسيت او انجام

آن پس از نیوتن ،ارتباط وثیقی با مسيييألۀ

شيييده اسيييت؛ پس از خلق اول یه ،طبیعت

این مقا له ندارد و آن چه در اینجا مد نظر

م ستقل از خدا موجود ا ست و به کار خود

اسييييت ،روشييين شييييدن مفهوم خييدای

ادامه میدهد و نیازی به مداخلۀ خداوند

رخنههاست.1

ندارد.

نیوتن ،جهان (عالَم طبیعت) را به سان

این تصویر از خداوند برای بسیاری از

یييک ميياشيييین بزرگ و پیچیييده در نظر

دانشيييمندان خداباور ،و از جمله برای خود

میگرفت .آن چه در جهان روی میدهد،

نیوتن ،خوشييایند نبود .آنان در جسييتجوی

حا صل تعامل اجزای این ما شین ا ست که

خدایی بودند که نقشييی مسييتمر در طبیعت

تحت ضوابط و قوانین طبیعی واقع میشود.

داشته باشد .بدین منظور ،خدای رخنهپوش

از نظر او ،این قوانین کامالً تخلّف ناپذیر و

مطرح شد .خدای رخنهپوش ،خدایی است

تلییرناپذیر هسيييتند و در نتیجه ،وجود هر

که یر از آفرینش طبیعت و به کار انداختن

رو یدادی در ج هان ،دقی قاً پیشيييبینی پذیر
 .1در ارائۀ این تصييویر ،از (باربور)42-41 :1362 ،
اسيييت فاده شيييده؛ گاهی هم از عبارات (عبود یت،
 )1384نقل شده است.

ت
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اول یۀ آن ،ع هدهدار برطرف کردن رخ نه-

اختالفات بر روی هم انباشيييته نشيييده و به

هایی است که در کارکرد طبیعت به وجود

انحرافات عظیم منجر نشيييدهاند .علت آن

میآیند .بهعبارت دیگر ،خداوند در آ از

چیسييت؟ به نظر نیوتن ،علت آن این اسييت

خلقت ،آفریننده و به کار اندازندۀ طبیعت

که خداوند ،مداخله میکند و سيييیارات

است و سپس ،تعمیرکنندۀ آن.

منحرف را به مسيييیر اصيييلی یعنی ه مان

استناد اصلی نیوتن برای قائل شدن به

م سیری که قانون گرانش عمومی پیشبینی

تصييویر فوق ،وجود نقصييی در تبیین علمی

میکنييد ،بيياز میگردانييد .بييه این ترتیييب،

منظومۀ شييمسييی بر اسيياس قوانین گرانش

خداو ند از به هم خوردن ت عادل منظو مۀ

بود .توضييی این که ،پس از کشييف قانون

شيييمسيييی جلوگیری میکنييد ،درسييييت

گرانش عمومی ،برای نیوتن مشييخص شييد

همانگونه که سييياعتسييياز گاهی با تعمیر

که بینظمیهای خاصی در حرکت مشهود

ساعت و برطرف کردن رخنهای که در آن

سييیارات وجود دارد که او نمی تواند آنها

پدید آمده اسييت ،آن را به حالت درسييت

را بر حسييب این قانون تبیین کند .بهعبارت

باز میگرداند.

دیگر ،حرکات واقعی سييي یارات با آن چه

بعدها روشييين شيييد که بینظمیها و

قييانون گرانش عمومی پیشبینی میکن يد،

ناهن جاری هایی که نیوتن با آن ها موا جه

بهطور مستمر اختالفاتی جزئی پیدا میکنند

بود ،ناشييی از دقت کم رصييدها و ضييعف

که قاعدتاً ،باید بر روی هم انبا شته شوند و

ابزارهای ریاضيييیاتی در محاسيييبات بود .از

با گذشت زمان ،آنچنان انحرافات عظیمی

ایييينرو ،الپيييالس ( Pierre-Simon

را در مسيييیر حرکات سييي یارات به وجود

 )Laplaceمؤفق شد بدون نیاز به تمسک

بیاورند که موجب از بین رفتن تعادل کلی

به مداخلۀ مسيييتقیم الهی و تنها بر اسييياس

منظومۀ شم سی شود؛ یعنی ،یا سیارات به

قوانین گرانش ،مييدار سيييیييارات منظومييۀ

درون خورشيييید فرو میافتند و یا از کنترل

شيييمسيييی را به نحو دقیق و پایداری تبیین

آن خييارج و بييه فضييييای اطراف پرتيياب

کنيد .بيا این کيار ،دیگر نیيازی بيه فرض

میشييوند .اما در طول میلیونها سييال که از

وجودِ خدای رخنهپوش نیوتن نبود؛ اما این

عمر منظومۀ شمسی میگذرد ،هرگز تعادل

اصيييطالح ،در مباحث علم و دین ماندگار

آن به هم نخورده اسيييت .یعنی ،هرگز این

شد.
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امروزه اصيييطالح خدای رخ نه ها به

ادامه میدهیم .در پی این هسييتیم که ببینیم

منظور ا شاره به تلقّی خا صی از خدا به کار

راهبرد خدای رخ نه ها با چه چالش هایی

میرود که خدا را جایگزین عوامل طبیعی

مواجه اسيييت و پروژۀ الهیات طبیعی ،با چه

در تبیین رویدادهای طبیعت میکند؛ یعنی

کیفیتی میتوانييد از آنهييا عبور کنييد .در

در جایی که تبیینِ طبیعیِ کاملی برای یک

پایان ،استدالل میشود که نمیتوان با تعهد

پد یده در اخت یار نداریم (عوا مل و قوانین

به ارکان الهیات طبیعی معاصييير ،بر چالش

شيييناختهشيييدۀ طبیعی ،نمیتوانند توضيييی

خدای رخنهها لبه کرد.

کاملی دربارۀ چرایی روی دادن آن پدیده

مسألۀ این مقاله ،بهطور کلی ،به نسبت

بده ند) ،روی دادن آن پد یده را به ف عل

میان یافتههای علوم طبیعی و خداشييناسييی

مستقیم الهی مرتبط میکند.

مربوط میشيييود و راه حييل آن ،بييه طور

حال که منظور از خدای رخ نه ها و

خاص ،ارائۀ تصيييویری برای فعل خداوند

الهیات طبیعی معا صر رو شن شد ،میتوان

در طبی عت اسييييت .م قا له های (عبود یت،

صورت دقیقی از م سألۀ مقاله را ارائه کرد.

 )1384و (قوام صفری )1384 ،نیز به مسألۀ

اگر بخواهیم بييه پروژۀ الهیييات طبیعی

کلی این مقاله پرداخته و تحلیل درسييتی از

یرسييينّتی وفادار بمانیم ،به نوعی از راهبرد

آن ارا ئه دادها ند ،منت ها در م قام تجویز راه

خدای رخنهها ا ستفاده نکردهایم؛ یعنی اگر

حل ،از سيييط کل یات خارج نشيييدها ند.

از یافته های علوم طبیعی و تنگناهای تبیینی

همچنین در مقاالت (یلمایی( ،)1354 ،نجبا

آن ها در خداشييي ناسيييی و به طور خاص

و یاثوند )1355 ،و (درویش آقاجانی و

استدالل بر وجود خدا استفاده کنیم ،چقدر

حسيييینی )1355 ،تصيييویری بيه دیيدگياه

میتوانیم از تصييویر خدای رخنهها فاصييله

فیلسوفان مسلمان نسبت داده شده که ناظر

بگیریم؟ بهع بارت دیگر ،آ یا میشيييود از

به تحلیلهای مقالۀ حاضر ،ناقص است.

ایراد های وارد بر تصيييویر خدای رخ نه ها
اجت ناب کرد و در عین حال ،از یاف ته های

 .0چالشهای پیش روی خدای رخنهها

علوم طبیعی برای خداشيييناسيييی اسيييتفاده

مشيييخص شييييد که خدای رخ نه ها ،در

نمود؟

اصيييطالح ،به معنای خدایی اسيييت که در

بررسی این مسأله را با چالشهایی که

حفرههای تبیینی دانش بشری دست به کار

راهبرد خدای رخنهها با آنها مواجه است،

می شود و علت روی دادن اموری است که

ت
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دلیل شناخته شدهای برای روی دادن آنها

ملالطهای صيييوری میداند .به این معنا که

وجود ندارد .از همین رو ،از آن به عنوان

بدون دلیلی مسيييت قل ،تن ها از روی نبودنِ

راهبردِ تم سّک به جهل نیز یاد می شود .این

دلیلی خالف یييک مييدعييا ،آن مييدعييا را

اصيييطالح یکی از مهمترین چالشها برای

درسيييت بدانیم یا به ع بارت دیگر ،دل یل

هر نظریۀ خداباورانهای تلقی میشييود اما به

درسيييتی یييک گزاره را این بييدانیم کييه

طور خاص ،سييييدّی بر راه پروژۀ اله یات

نادر ستی آن اثبات ن شده ا ست .برای مثال،

طبیعی معاصر به حساب میآید.

وجودِ چیزی را از این که دلیلی برای عدم

در این قسمت دقیقاً به این میپردازیم

آن در دسيييترس نیسيييت ،اثبات کنیم .اگر

که چه ایرادی به راهبرد خدای رخ نه ها

دالئل اثبات خدا در الهیات طبیعی معاصيير

وارد است .در بخشهای بعدی ،به راههایی

از این نوع باشند ،به صورت قاطع باید کنار

اشيياره میشييود که خداباور میتواند ،برای

گذاشته شوند؛ از همینرو ،این استدالل را

رهایی از این ایرادها ،آنها را پیگیری کند؛

قویترین اسيييتدالل (به لحاظ قوّت مدعا و

هرچند ممکن اسيييت حاصيييل آن با پروژۀ

لوازم آن) در رد این راهبرد برمیشمارند.

الهیات طبیعی معا صر بهطور کامل سازگار
نباشد.

در پاسيييخ ،معموالً بر روی دو نک ته
تأک ید میشيييود )1 :تبیین های فراطبیعی،

شاید بتوان مهمترین ایرادهای خدای
رخنهها را در چهار دسته خالصه کرد:1
 .0-0استدالل مبتنی بر جهل

حالت متعارف و ارتکازیِ تبیین پدیدههای
خاص مورد نظر پروژۀ الهیات طبیعی بوده
اسييييت و در دسيييي ترس ن بودن ت ب ی ین
طبیعیگرایييانييه برای این پييدیييدههييا ،برای

قویترین استدالل فلسفی علیه راهبرد

بازگشييييت به آن فهم مت عارف ک فا یت

خييدای رخنييههييا ،اسيييتييدالل از راه نقص

میکند؛ بهعبارت دیگر ،ادعای اینکه برای

تييبييیييیيينهييای

طييبييیييعييیگييرایييانيي ه2

این پد یده ها (مثالً تنظیم ظریف کی هان)

( )Naturalisticبر وجود خدا را مشمول

باید به دنبال تبیین طبیعیگرایانه باشيييیم،

 .1مطالب این قسيييمت ،برگرفته از (Kojonen,

 .2به طور خالصه ،منظور تبیینهایی هستند که برای

) 2016است ،منتها ترتیب ایرادهای سوم و چهارم

تبیین یک پد یدۀ طبیعی ،تن ها از امور طبیعی دیگر

در این مقاله جابهجا شييده اسييت؛ به سييایر منابع ،در

بهره میگیرند.

خالل بحث ارجاع داده میشود.
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شيييبههای در مقابل فهم متعارفی اسيييت که

وجود یييک عييامييل فراطبیعی و نقش او

آن پد یده را مبتنی بر قصييييد یک عا مل

متمسييک شييویم ،علم پیشييرفت نمیکند و

فراطبیعی تبیین میک ند و با نمایان شيييدن

اگر ب نا بود در گذشييي ته چنین مواج ههای

ناکامی این شيييبهه ،همان فهم متعارف به

داشيييته باشيييیم ،شييياهد این پیشيييرفتهای

جایگاه خود بازمیگردد و نیازی به دلیلی

چشمگیر علمی نبودیم.

مسيييت قل ندارد ) (Johnson, 2010یا

فقط از باب نمونه ،این مثال واقعی را

) )2 .(Behe, 2006, p. 265عالوه بر

در نظر بگیرید (Klee, 1997, pp. 1-

این ،اد عا میشيييود دال یل مسيييتقلی برای

) :3در سيييال  1546مردی  41سييياله را به

برتری تبیین های فراطبیعی در آن موارد هم

دلیل ابتال به سيييرطانی بدخیم و ناامیدی از

وجود دارد؛ بييه عنوان مثييال می توان بييه

درمان ،او را از بیمارسيييتان مرخص کردند

مسيييیری که دمبسيييکی ( William A.

اما پس از  12سييال و در سيين  63سييالگی

 )Dembskiدنبال میکند اشييياره کرد.1

برای مشيييکل جسيييمانی دیگری به همان

در این مقاله ،بحث از این ایراد و پاسخهای

بیمارسيييتان مراجعه کرد! پس از بررسيييی

آنرا دنبيال نخواهیم کرد؛ چرایی آن ،در

مجدد اسيييناد پزشيييکی ،معلوم شيييد هیچ

ادامه روشيين خواهد شييد و در نتیجهگیری

خطایی در تشييخیص قبلی وجود نداشييته و

مقاله بر آن تأکید شده است.

سييرطان او ،به دلیلی ناشييناخته بیاثر شييده

 .8-0مانعی بر سر راه پیشرفت علم

اسييت .در اینجا امکان داشييت درمان این
بیمار را به دالیل فراطبیعی مرتبط بدانند و

روشيين اسييت که پیشييرفت علم ،به معنای

پروندۀ بحث را ببندند ،اما یکی از پز شکان

روی کار آ مدن پاسيييخ های جد ید برای

آن بی مارسييي تان ،ماجرا را دن بال کرد و با

پرسيييش هایی اسيييت که با علم متعارف و

گرفتن آزمایش های بیشيييتر ،در نهایت به

موجود ،قابل پا سخگویی نی ستند .حال اگر

این نتیجييه رسيييیييد کييه وجود هورمونی

بنييا بيياشييييد هرجييا ت ب ی ینهييای ع ل می

مخ صوص در بدن این بیمار ،موجب بیاثر

(طبیعیگرایانه) به بنبسيييت میرسيييند ،به

شيييدن سيييرطان او شيييده و در پایان ،این

 .1به عنوان نمو نه (Dembski, 2002) :یا در
یک بیان مختصييرتر(Dembski, 2001) :؛ منبع
اخیر ،در (دمبسکی )1357 ،ترجمه شده است.

ت
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هورمون بهعنوان یکی از در مان های مؤثر

شييييدن تبیین های طبیعیگرا یا نه برای آن

آن نوع سرطان ،به جامعۀ علمی معرفی شد.

مسيييائل ،دیگر نیازی به پذیرش وجود خدا

اگر آن پزشييک هم میخواسييت به شييیوۀ

بهعنوان راه حل آن مسيييائل نیسيييت و در

تو صیه شده در راهبرد خدای رخنهها عمل

نتیجه ،ایمان دینی متزلزل میشييود .روشيين

کند ،این یافتۀ علمی حاصل نمیشد.

اسييييت که این ایراد قا عد تاً از جا نب

در پاسيييخ ،میتوان از یک تفکیک

دینداران طرح میشود.

بهره گرفت :م سائلی که علیاال صول برای

اگر بتوان در گام نخسيييت ،مع یاری

علم قابل پاسخ نیستند و مسائلی که در علم

برای شنا سایی م سائل و پر سشهایی که با

موجود ،پاسيييخی ندار ند ا ما کاوش های

کاوشهای علمی قابل حل شييدن نیسييتند،

علمی بی شتر ،میتواند پا سخ آنها را معلوم

ارا ئه کرد و در گام ب عدی ،وجود خدا را

کند .در اصطالح به پرسشهای دستۀ اوّل،

بهعنوان پا سخی برای آن م سائل بر کر سی

پرسييشهای مرزی یا نهاییLimit or ( 1

ن شاند ،میتوان از این د د ه نیز فارغ شد.

 )Ultimate Questionsیا فراپرسيييش

در این صييورت ،ایمان به خدا ،به مسييائلی

( )Meta Questionsمی گو ینييد .ا ین

گره خواهد خورد که با پیشرفتهای علمی

تفک یک ،در م قام نظر ،مشييي کل را حل

هرگز پاسخی نخواهند یافت.

میکند اما در نبودِ معیاری برای تمییز میان
این دو د سته از م سائل ،در عمل ،نمیتواند

 .4-0تصویر نادرستی از فعل خدا

راهگشييا باشييد .بحث از این معیار در بخش

کمابیش رو شن ا ست ت صویری که از فعل

بعدی این مقاله (بخش  )3پیگیری میشود.

خداو ند در راهبرد خدای رخ نه ها ارا ئه
میشيييود ،با تصيييویر خداباوری متعارف

 .3-0به خطر افتادن ایمان با پیشرفت علم

این ایراد هم به همان مسألۀ آشنا برمیگردد
که اگر ایمان به خدا را به مسائل حلناشدۀ
علمی گره بزنیم ،با پیشيييرفت علم و مطرح
 .1در متن مقاله ،از تعبیر پرسيييش مرزی و مسيييألۀ
مرزی ( )Limit Problemبرای ارجاع به همین
مفهوم استفاده شده است.

( )Classical Theismا خ تالف دارد.
در اینجا ما با فعل خاص الهی ( Special
 )Divine Actionموا جه هسيييتیم که
اسييتناد برخی از پدیدهها را به لحاظ فاعلی
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به خداو ند ،بیش از پد یده های معمول

توجه کردهاند و معتقدند جایی وجود دارد

میدا ند؛ بهع بارت دیگر ،ه مۀ پد یده های

کييه بحييث علمی پييایييان میپييذیرد و در

طبیعی ،حداقل به یک اندازه ،مسيييتند به

همانجا بحث الهیاتی-فلسفی آ از میشود

قدرت الهی نیسيييتند و خداوند ،تنها ،فاعل

) .(Haught, 1993, p. 217بيياربييور

مسيييتقیم برخی از رو یداد های خاص در

( )Ian Graeme Barbourاین پرسش-

طبیعت تلقّی میشييود؛ یعنی خدا ،جانشييین

ها را اینطور تعریف میکند« :پر سشهای

عوامل طبیعی در برخی پدیده های خاص

ه ستی شناختی که از فعالیت علمی ،به مثابه

میشيييود .چنین تصيييویری لزوماً نمیتواند

یک کل ،برمیخیز ند ا ما توسيييط روش

انتظييار متييألهييان را برآورده کنييد .نکييات

عييلييمييی نييمييیتييوان بييه آنهييا پيياسييييخ

مربوط بييه این ایراد در بخش چهييارم این

داد» .(Barbour, 1997: 90)1همچنین

مقاله طرح میشود.
 .8پرسشهای مرزی

برخی

به این فهر ست ،پر سشهای مبناییِ2

پیشاعلمی ( )pre-scientificرا نیز اضافه
میکنند ).(Kojonen, 2016

پیشتر به ثمرات تفکیک پرسشهای مرزی

ناظر به همین بحث ،لناکس ( John

از پرسشهای علمی اشاره شد (بخشهای

 )Carson Lennoxدو نوع رخنه را در

 2-2و  .)3-2در اینجا ،ابتدا دربارۀ چی ستی

علوم طبیعی از هم تفکیييک میکنييد)1 :

پرسييشهای مرزی بحث میکنیم و پس از

رخنههای نادانی ()gaps of ignorance

آن ،به معیار آنها خواهیم پرداخت.

یعنی جایی که ناتوانی ما برای تبیین چیزی

 .0-8چیستی پرسشهای مرزی

به طور خاص ،برخی از محققان بینالمللی
در حوزۀ مباحث علم و دین به این تفکیک

با ارجاع به فرایندهای فیزیکی ،تنها ناشيييی
از جهل ما است؛  )2رخنههای علی االصول
( )gaps in principleکه محصييول آن
چیزهایی اسيييت که ما میدانیم و هنگامی

 .1این کتاب ،به فارسيييی هم ترجمه شيييده اسيييت:

قابل شيييناختن اسيييت؟» ،هم در این فهرسيييت وارد

(باربور.)1357 ،

شوند .در ادبیات فل سفی معا صر ربی ،شایع ا ست

 .2تعبیر اصيييلی« ،م تافیزیکی» اسييييت؛ ا ما به نظر

کييه برای همييه معييارف یر تجربی ،از اصيييطالح

میرسيييد «مبنایی» وصيييف مناسيييبتری باشيييد تا

«متافیزیک» استفاده شود.

پر سشهای معرفت شناختی ،نظیر اینکه «چرا جهان

ت
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که در صييدد درك بیشييتر علم برمیآییم،

این روش ،توانایی بررسی بسیاری از آنچه

فقط عمق پیدا میکنند .لناکس مثال یک

در متن علوم تجربی که از آن ها اسيييتفاده

متن مع نادار را میز ند :هر چ قدر خواص

می شود ،ندارد؛ اصل علیت ،زمان و مکان،

فیزیکی و شیمیایی کا ذ و جوهر را مطالعه

جوهر ،ریاضييیات و  ...از این جمله هسييتند

کنیم ،به یک تبیین تقلیلگرایانه که بتواند

(مصباح یزدی.)122-115 :1382 ،

نو شتنِ بدون ق صد و طراحی را تبیین کند،
نخواهیم رسید (Lennox, 2007, pp.

همچنین به بحث از پرسشهای مرزی
نیز اشاره شده است:

) .188-192راسييييل ( Robert John

پرسيييش های مرزی ،پرسيييش هایی

 )Russellنیز از تفکیکی مشييابه اسييتفاده

بنیادی هسيتند که دانشيمندان در کرانههای

می کنييد و میييان ر خنييههييای م عر ف تی

علم با آنها مواجه می شوند .این پر سشها

( )Epistemicو هسييييتييیشيييينيياخييتييی

اگرچيه از متن علم و پژوهشهيای علمی

( )Ontologicalدر توا نایی فرای ند های

برمیخیزند ام ّا با اکتفا به علم و روش های

ط ب ی عی ،تمييا یز میگييذارد (Russell,

علمی نمیتوان آنها را پاسيييخ گفت بلکه

) 2006, p. 584و (Russell, 2008,

باید به چهارچوبهایی از معرفت که فراتر

).pp. 126-127

از مرز های علوم طبیعی قرار دار ند توج ّه

در آثييار فييارسيييی ن یز ،م ع موالً بر

کرد .برخی از این پرسشها عبارتند از:

محدودیت روش علمی در برر سی واقعیت

 )1چرا اصيييوالً چیزی (مانند جهان ،مادّه،

تأکید می شود .ب سیار گفته شده که روش

انرژی و دیگر اشیا) وجود دارد؟

علمی و تجربه ،به تنهایی امکان صييید همۀ

 )2چرا ان سان دارای توانایی ادراك و فهم

واقعیت ممکن برای دستگاه معرفتی بشر را

جهان و نظامهای آن اسيييت؟ و چرا در

ندارد .این محدودیت از دو جهت اسيييت:

موقعیّتی در پهنۀ کیهان قرار گرفته که

 )1خود روش علمی برای توج یه اعت بارش

این امکان را در اختیار او قرار میدهد؟

ن یازم ند به ع قل اسييييت و پس از طیّ این

 )3چرا در طبیعت ،قانون ،حاکم اسيييت؟

مرحله هم به مرتبۀ یقین منطقی نمیرسيد و

این قوانین از کجا آمدهاند و تو سّط چه

حداکثر میتوا ند ظنّ معتبر و موج ّه تول ید

عاملی عملکرد آن ها در متن طبی عت

کند (مصباح یزدی)113-138 :1382 ،؛ )2

تعبیه شده است؟
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 )5سييرشييت قوانین طبیعت چیسييت و چرا
قوانین جهييان از خصيييلييت ریيياضيييی
برخوردارند؟

(فطورچی1.)1385 ،

حا صل این که پر سشهای مرزی ،به
دو دسته تقسیم می شوند )1 :آنهایی که از

 )4چرا همۀ جهان و اشييیای موجود در آن

متنِ ف عال یت علمی برمیخیز ند یا حدا قل

در طول زمان و در پهنۀ فضيييا از قوانین

یافته های علمی ،اهمیت آن ها را نمایانتر

عام و یکسان پیروی میکنند؟

میکنييد (ميياننييد پرسيييشهييای  6و  7در

 )6چرا جهان طبیعت نهتنها پذیرای فهم و

فهرسيييت فوق) و  )2دسيييتهای که فعالیت

درك انسييييان اسييييت ،ب لکييه حس

ع ل می ،م ب ت نی بر آنهيياسييييت (مييا ننييد

زیباییشناسی را در انسان برمیانگیزد و

پرسيييش های  1و  2در فهرسييييت فوق).

او را به واکنش دربارۀ شييکوه و زیبایی

بنابراین ،همۀ آنها دارای این دو خصيييلت

جهان وامیدارد؟

مشيييترك هسيييتند که نقش علم در آن ها

 )7روند کلی طبیعت ،جهتدار و به سمت

پررنگ اسيييت و بر این اسييياس ،علم هر

کاملشيييدن به نظر میرسيييد و حذف

چقدر هم که پیشيرفت کند ،توانایی پاسيخ

ایت در مباحث زیسيييتشيييناسيييی و

دادن به آن ها را ندارد .بحث از چیسيييتی

کیهان شنا سی ب سیار د شوار ا ست؛ آیا

پرسيييش های مرزی را همین جا به پا یان

واقعاً هم طبیعت دارای ایت و جهت

میبریم و به سيييراغ مع یار آن ها خواهیم

ا ست؟ آیا طبیعت نهایتاً به سمت کمال

رفت.

پیش میرود؟
اینگونه پرسيييش ها به بنیادهای علم

 .8-8معیار پرسشهای مرزی

مييربييوط مييیشييييونييد و عييلييم بييه دلييیييل

در منابعی که دربارۀ چیسييتی پرسييشهای

محييدودیييتهييای ذا تی خود نمی توانييد

مرزی بحث شيييده و برخی از آن ها را در

پاسييخگوی آنها باشييد .این محدودیتها،

( )1-2مرور کردیم ،مطلييب چنييدانی در

چیزی نیست که با گذشت زمان و پیشرفت

باب معیار این پرسشها به چشم نمیخورد.

علوم ،برطرف شيييود (فطورچی )1383 ،و

آن چه در این میان قابل اسيييتفاده اسيييت،

 .1همچنین ن.ك( :.گلشييينی )35-32 :1358 ،البته

مرزی یيياد کردیم -بييه معنييای نیييازمنييدی بييه دین

در این منبع ،م حدود یت علم و ن یازم ندی آن به

درنظرگرفته شده است.

مباحث فلسفی -که در اینجا از آن به عنوان مسائل

ت
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تأک ید بر خصييي لت فلسيييفی ،اله یاتی یا

مسلمان دربارۀ معیار مسائل فلسفی طرح

متافیزیکی این پرسشهاست.

کردهاند ،به کار این بحث هم میآید.

در نبودِ معیيياری برای شييينيياسييييایی
پرسييشهای مرزی ،تشييخیص آنها ،خود
م حل م ناقشييييه خوا هد بود و میتوا ند از
متفکری به متفکر دیگر متفاوت باشد .ثمرۀ
تفکیک پرسييشهای مرزی از پرسييشهای
علمی ،رها شيييدن از دو مورد از ایرادهای
خدای رخنهها ( 2-2و  )3-2بود .اگر معیار
روشيينی در دسييت نباشييد ،این تفکیک در
مقام عمل فایدهای نخواهد داشيييت و به
مصادرۀ به مطلوب ختم خواهد شد .آنچه
طرفدار پروژۀ الهیات طبیعی آنرا مصداقی
از پر سش مرزی میداند و بهعنوان راه حل
آن ،بييه مبيياحييث الهیيياتی یييا تبیینهييای
فراطبیعی متم سک می شود ،از جانب یک
طبیعیگرا در شمار پر سشهای علمی قرار
میگیرد که هنوز علم برای آن ها راه حلی
پیدا نکرده اسييت و مواجهۀ طرفدار الهیات
طبیعی را مصداقی از راهبرد خدای رخنهها
قلمداد میکند.

به نظر نگارنده ،آن چه فیلسيييوفان

یعنی مسيائل مرزی ،مسيائلی هسيتند که
علم تجربی در آنها مو ضوعیت دارد و
در عین حال ،معیار مسائل فلسفی را هم
تأمین میکنند .آن معیار ،محوریت نوع
خا صی از مفاهیم ا ست که ا صطالحاً به
آن ها معقول ثانی فلسيييفی میگوی ند
(مصباح یزدی.)7-6 :1534 ،
معقوالت

ثانی فلسيييفی ،1از جنبهها یا

جهات خاصی از موجودات انتزاع میشوند
و طبیعتاً از همان وجه خارجی هم حکایت
میکنند .این مفاهیم ،منشيييأ انتزاع خارجی
دارنييد و از همین جهييت ،نشييييان دهنييده
ویژگیهای جهان خارج هسييتند؛ از سييوی
دیگر به دسييتهای از موجودات اختصيياص
ندارند و از این رو در علم کلی (فل سفه) از
احکام آنها بحث می شود؛ و نهایتاً م ستقیماً
از شيييی خارجی برداشيييت نمیشيييوند و
نیازمند نوعی مقای سه و تحلیل عقلی درباره
موجودات هسييتند (یکی از معانی انتزاع) و
به همین دلیل ،شيييناخت و بررسيييی احکام

 .1موضوع این مقاله ،بحث از معقوالت ثانی فلسفی

ا ستفاده کردهام .برای اطالع از بحث معقوالت ثانی

نیسيييت و این مسيييأله در منابع دیگری به تفصيييیل

فلسيييفی ،از باب نمو نه میتوان به این اثر مراج عه

بررسييی شييده اسييت .در اینجا فقط از ثمرات آن

کرد( :نبویان.)1382 ،

بحث به عنوان معیاری برای ت شخیص م سائل مرزی
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آن ها از دسيييترس تجر به خارج اسييييت.

« ،زیبایی»« ،نظم» « ،ایت» و  ...را تشخیص

خصيييوصيييیت انتزاعی این مفاهیم ،در عین

داد .نکتۀ دیگری ناظر به ت شخیص در ست

خارجی بودن آنها ،روش مخصييوصييی را

مسيييائل مرزی وجود دارد که پس از طرح

برای بررسی آنها اقتضا میکند که به آن،

مباحث بخش پایانی مقاله (بخش  )3به آن

روش عقلی میگویند؛ همان رو شی که در

اشاره خواهد شد.

دانشهای ریاضييی یا فلسييفی به کار گرفته

در پایان بحث از معیار پرسيييش های

میشيييود .به همین جهت ،اسييياسييياً ،روش

مرزی ،به رویکردی اشيياره میشييود که به

تجربی و علم ،توانایی بررسيييی احکام این

نظر میرسييد با تلقی بهخصييوصييی از تأثیر

م فاهیم را ندارد و نمیتوا ند در بارۀ آن ها

عوا مل فراطبیعی و بهطور خاص فاعل یت

قضاوتی داشته باشد .همین ویژگی موجب

خدا در طبی عت ،ارت باط دارد .این مط لب

می شود پر سشهای مرزی در عین این که

بهعنوان حلقۀ واسييط بحث از پرسييشهای

با فعالیت علمی ارتباط دارند ،پاسييخ علمی

مرزی و بخش بعدی این مقاله طرح شيييده

نداشييته باشييند .درنتیجه ،ما با دو دسييته از

است.

پرسيييش های فلسيييفی مواجه هسيييتیم)1 :

رش ()Delvin Lee Ratzsch

پرسشهای فلسفی خالص )2 ،پرسشهای

استدالل میکند که اگر هزاران سال دربارۀ

فلسيييفی ناظر به فعالیت علمی .دسيييتۀ دوم،

یک م سأله (مثالً یافتنِ من شأ طبیعیِ حیات)

همان پرسيييش های مرزی هسيييتند که در

پژوهش علمی کرده باشيييیم و تنگ نا های

محوریت داشييتنِ معقوالت ثانی فلسييفی با

تبیین طبیعیگرایانه با گذشيييت زمان حتی

پرسشهای دستۀ اول مشترك هستند و در

بیشييتر هم شييده باشييد ،این نتیجهگیری که

تأثیر فعالیت علمی در آنها ،با پر سشهای

فرایندهای طبیعی نمیتوانند موجد حیات

علمی اشتراك دارند.

باشييي ند ،مو جه خوا هد بود (Ratzsch,

در همۀ م سائل مرزی (اگر به در ستی

) .2001, p. 142در نتی جه میتوان آن

شييناسييایی شييده باشييند) ،یک معقول ثانی

مسأله (در این مثال ،پرسش از مبدأ حیات)

فلسيييفی نقش محوری را ای فا میک ند .با

را یک پرسش مرزی در نظر گرفت.

مرور پرسيييشهای انتهایی بخش ( )1-3نیز

این نکته از یک سييو با معیار مسييائل

میتوان حضيييور مفيياهیمی نظیر «وجود»،

مرزی ارتباط دارد و بهطور ضييمنی ،تالش

«علیت» -یا مفاهیم متناظر آن نظیر «قانون»-

طوالنی و نافرجام برای پاسخ به یک مسأله

ت
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در علم را به عنوان معیاری برای تشييخیص

تأکید داشييت ،مسييائل مرزی را از مسييائل

مرزیبودنِ آن مسيييأله پیشييينهاد میکند.

علمی تفکیييک کنييد و نمیتوان معیيياری

صرف نظر از اینکه ت شخیص تأمین شدنِ

پیشيييینی برای م حدود یت پژوهش علمی

این معیار و اجماع بر سيير آن از سييوی همۀ

ارائه داد ) .(Kojonen, 2016از همین جا

متفکران ،خودش محل مناقشيييه اسيييت و

وارد بحث نحوۀ فاعلیت خداوند در طبیعت

نمیتوا ند آن چه از این ب حث به دن بال آن

میشيييویم و در ابتدا تلقّی شيييایع در پروژۀ

بودیم حاصييييل ک ند ،این ب حث ،به زعم

اله یات طبیعی م عاصييير را مبتنی بر همین

ن گار نده ،متضيييمّن د ید گاهی خاص از

مطالب تصویر میکنیم.

فاعلیت خداوند است.
در توضيييی بیشيييتر این د ید گاه ،به

 .3نحوۀ فاعلیت خداوند در طبیعت

مطالبی که یکی از پژوهشگران جوان در

در این بخش ،ابتدا تلقّی متعارف در الهیات

این رابطه دارد اسييتشييهاد میکنم .او معتقد

طبیعی م عاصييير را تبیین میکنیم و پس از

اسييت اینکه چه مسييائلی در شييمار مسييائل

آن ،تلقّی شييایع میان فیلسييوفان مسييلمان را

مرزی با شند ،یا الاقل بخ شی از آنها ،یک

شرح خواهیم داد.

م سألۀ امکانی ا ست و به ویژگیهای جهان
ما وابسيييته اسيييت .امکان دارد که در یک
جهان ممکن ،یک م سألۀ بهخ صوص (مثالً
منشيييأ اولیۀ پیدایش حیات) یک مسيييألۀ
مرزی باشييييد و در ج هان ممکن دیگری،
همان م سأله چنین خ صلتی ندا شته با شد و
عوامل و قوانین طبیعی در آن جهان ،تبیین
کيياملی از پیييدایش حیييات ارائييه کننييد.
بنابراین ،تشيييخیص این که جهان محقّق و
فعلی ما در کدام دسييته اسييت ،یک مسييألۀ
تجربی است و باید سعی و خطاهای متعدد
در طول زمان ،همانطور که «رش» بر آن

 .0-3تصویر رایج در الهیات طبیعی معاصر

دانسيييتیم که در الهیات طبیعی معاصييير ،به
طور معمول ،به دنبال رویدادی در طبیعت
میگرد ند که علم جد ید نمیتوا ند برای
وجود آنها تبیینی ارائه کند و به این ترتیب
خدا یا فاعل فراطبیعی هوشييمند را بهعنوان
تبیینکنندۀ آن رویداد مطرح میکنند .این
پروژه در سيييط رویدادهای خردی مانند
تاژك باکتری یا دسيييتگاه انعقاد خون تا
واقعیييتهييای کالنی ميياننييد تنظیم ظریف
ثوابت ،قوانین و شرایط اولیۀ کیهان یا اصلِ
پیدایش حیات جریان دارد.
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با دقت در مضييامینی که در انتهای قسييمت

اما حقیقت این اسيييت که نکتۀ فوق بین هر

اخیر مقاله نقل شيييدند میتوان به این نتیجه

دو دیدگاه مشييترك اسييت .از همین رو در

رسييید .محققان مورد بحث ،مسييائلی را در

د ید گاه های یر مداخ لهگرا یا نه ،به دن بال

شييمار مسييائل مرزی به حسيياب میآوردند

عرصييييه هایی میرو ند که در متن قوانین

کيه تالشهيای مکرّر و در زميان طوالنی

شيييناختهشيييدۀ طبیعت ،نوعی گشيييودگی

برای دادن پاسيييخ علمی به آنها راهگشيييا

وجود داشييي ته باشييييد (حوزۀ آشيييوب و

نباشييد؛ مسييائلی که همانند سييایر مسييائل

م کان یک کوانتوم) .یعنی جایی که نظر یۀ

متعارف علمی ،خصييلت امکانی دارند و به

علمی برای نتیجييه ،علييت طبیعی معرفی

ویژگی های خاص جهان فعلی ما وابسيييته

نمیکند .درسييت اسييت که در این حالت

هستند .در واقع ،در این تلقّی ،مسائل مرزی

تمسييييک به ع لت فراطبیعی ،نقض قانون

جنس مت فاوتی از مسييييا ئل علمی ندار ند.

طبیعت به ح ساب نمیآید (زیرا خود قانون

تصيييویر مربوط به فعل الهی در طبیعت این

طبیعت دارای گشودگی است) ،اما تفاوتی

میشيييود که خداو ند برخی از امور را از

در ت صویر از نقش علت فراطبیعی به عنوان

طریق قوانین و روالهييای طبیعييت خلق

جييانشيييینی در عرض علييل طبیعی ایجيياد

میکنييد و برخی امور خيياص را از طریق

نمیکند و همین نکتۀ اخیر ،محل اصيييلی

فاعلیت مستقیم خود پیش میبرد.

مناقشه در این بحث است.

ممکن اسييت خوانندۀ آشيينا با ادبیات

بنييابراین ،خييدای مورد نظر الهیييات

معاصييير در بحث فعل الهی گمان کند که

طبیعی معاصيير ،خدایی اسييت که جانشييین

این تصيييویر فقط در مورد دیييدگيياههييای

عوامل طبیعی شيييده اسيييت .همانطور که

خييداونييد1

گفتیم ،در این پروژه هرجا که تبیین طبیعی

Interventionist

در دسييييت ن باشييييد ،گزی نۀ دیگری طرح

 )Divine Actionصييييادق اسييييت و

میشود که آن رویداد بهخصوص به عنوان

د ید گاه های یر مداخ لهگرا یا نه (Non-

فعل مسيييتقیم عامل فراطبیعی در نظر گرفته

 )Interventionistچنین تلقّیای ندارند.

شييود و مبتنی بر قصييد او تبیین گردد .این

مييداخلييهگرایييانييه دربييارۀ فعييل
( of

Theory

 .1به طور خالصه ،دیدگاهی است که قائل به نقض
شييييدن قوانین طبی عت در اثر ف عل خاص خداو ند
است.

ت
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دقیقاً به معنای جانشین کردن خدا -یا عامل

در فلسفۀ اسالمی ،خداوند علّت نخستین و

فراطبیعی -به جای برخی از عوامل طبیعی

عل ّتالع لل سييييایر موجودات (مخلو قات)

و قرار دادن او در عرض دیگر عوامل است.

اسيييت .با توجه به معی ّت و همراهی وجود

البتييه خييدای پروژۀ الهیييات طبیعی

علّت و معلول ،علّت نخ ستین را نباید صرف ًا

م عاصييير از ج هات دیگری نظیرِ راب طه با

مبدأ اوّلیۀ ه ستی در نظر گرفت؛ به این معنا

زمان ،تلییر و انفعالناپذیری ،بسيياطت و ...

که وجود مخلوقات ،وابسيييتگی دائمی به

هم با تصيييویر خداباوری متعارف تفاوت

خييداونييد نييدارنييد .بييا این فرض ،افعييال و

دارد؛ اما آنچه در بررسی نسبت این پروژه

تأثیر های علّی همۀ موجودات به خداوند

با ایراد خدای رخنهها مد نظر اسييت ،همین

مستند میشود و همۀ آنها افعال باواسطه یا

نکتهای است که به آن اشاره شد.

بیواسيييطۀ او خواهند بود .جهان طبیعت و

 .8-3تلقّی فیلسوفان مسلمان

موجودات مادّی (دارای موقع یت م کانی-
زمانی) قابلیت دریافت فیض مسيييتقیم الهی

با بررسيييی ه مه جان بۀ آ ثار و تحل یل های

را ندار ند و از طریق وسيييائط به خداوند

فیلسيوفان مسيلمان به نظر میرسيد بحث از

ارت باط پ یدا میکن ند .ب نابراین ،هر چه در

نقش عل ّی عوامييل فراطبیعی و نهييایت ياً

طبیعت ر میدهد ،فعل باواسييطۀ خداوند

خداوند ،دارای دو جنبه است .جنبۀ اوّل که

اسييييت ( طبييا طبييا ئی )54-55 :1532 ،و

معموالً در آثار درجۀ دوم معاصييير بر روی
آن بسیار تأکید میشود ،نقش طولی عوامل
فراطبیعی در ایجاد پدیدههای طبیعی اس يت
و جنبۀ دوم که در آثار جدید ،نسبتاً ملفول
واقع شيييده و با عنوان نقش مباشييير عوامل
فراطبیعی روایت میشود.
 .0-8-3تأثیر طولی (باواسطه) عوامل فراطبیعی

(طباطبائی1.)231-233 :1532 ،

«اینکه خداوند در طول همۀ فاعلها و عاملهاست
نه در عرض آنها ،مستلزم این است که خداوند ،بی-
استثنا فاعل همۀ کارهای همۀ فاعلها و عاملها
باشد و هرگز سازگار نیست با اینکه فاعل کارهای
برخی از آنها باشد و فاعل کارهای دیگران نباشد.
بنابراین ،خداوند را فاعل برخی از کارها دانستن و
فاعل برخی دیگر ندانستن ،دقیقاً به معنای جانشین
کردن خداوند است به جای برخی از عوامل و قرار

 .1کلیت این تصویر در همۀ نظامهای فل سفی جهان

مثالً فعلِ فعلِ فعلِ خدا باشد (در حکمت سینوی) یا

اسييالم مش يترك اسييت؛ تفاوت در ناحیۀ تصييویری

فعل خدا در مرتبۀ عامل طبیعی (در حکمت متعالیه).

ا ست که از فعل باوا سطه ارائه می شود که میتواند
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دادن اوست در عرض دیگرعوامل که امری است
محال» (عبودیت.)8912 ،

طرح شد.
چون معموالً در آثييار فیلسيييوفييان

بنابراین ،همۀ موجودات طبیعی ،فاعل

مسلمان علّت را در معنایی خاصتر استفاده

بالت سخیر ه ستند و ه ستی و تأثیرات آنها،

میکن ند که شيييرایطی مان ند معی ّت را هم

باواسييطه ،مسييتند به وجود الهی اسييت .این

برآورده ک ند یا حتی منحصييير به عل ّت

همان بخشيی از تصيویر فیلسيوفان مسيلمان

هستیبخش (فاعل حقیقی) باشد ،در اینجا

است که بسیار به آن پرداخته شده و از این

از تعبیر «عامل» اسيييتفاده میکنم .منظور از

رو ،نیاز به بحث بیشتری ندارد.

« عامل» در این بحث ،عل ّت به معنای عام

 .8-8-3تأثیر مباشر (بیواسطه) عوامل فراطبیعی

اگر علیت را در عامترین معنای آن در نظر
بگیریم ،که به معنای وابسيييتگی معلول به
علّت باشييد ،1اینطور میتوان گفت که هر
پييدیييدۀ طبیعی ،علّتی مرکّييب از عوامييل
طبیعی و فراطبیعی 2دارد .به عبارت دیگر،
هر پدیدۀ طبیعی ،به نحو مباشييير و بدون
واسييطه ،هم به وجود عوامل طبیعی وابسييته
است و هم به وجود عامل فراطبیعی .روشن
است که این مطلب یر از آن چیزی است
که در ق سمت قبلی و بهعنوان واب ستگی هر
پدیدۀ طبیعی به صورت باوا سطه به خداوند

آن اسييت و شييامل علل حقیقی و معدّات،
شروط و عدم موانع هم می شود که همگی
در این معنای عام ،اشتراك دارند.
اميا اینکيه هر پيدیيدۀ طبیعی دارای
عوامل طبیعی اسيييت ،از توج ّه به ویژگی
اصييلی پدیدههای طبیعی (داشييتن موقعیت
مکانی-زمانی) به دسيييت میآید .اگر بنا
باشيييد ه مۀ عوا مل الزم برای تحقّق یک
پدیده ،فراطبیعی باشيييند ،تحقّق آن پدیده
در یک موقع یت خاص م کانی-ز مانی،
بدون دلیل خواهد شيييد و پدیدۀ مورد نظر
هم یا باید مسييتقل از مکان و زمان باشييد و
نسيييبت یکسيييانی با همۀ زمانها و مکانها

 .1این معنا ،با منظور از علّت در متافیزیک تحلیلی معاصر قرابت

طور خاص ،معموالً فیلسوفان مسلمان در این مورد از عقل فعّال

ب سیار دارد .نتیجۀ ا ستفاده از این معنا نیز آن خواهد شد که اگر

یا واهبالصور استفاده میکنند .نقص تبیینهای طبیعیگرایانه،

عل ّت [به معنای عام] نباشييد ،معلول هم نخواهد بود (شييرطی

با همین تحلیل به دسييت میآید و مس يألۀ نسييبت عاملیت عقل

خالف واقع).

فعّال و خداوند ،تأثیری در این بحث ندارد.

 .2منظور از عوامل فراطبیعی در اینجا ،اعم از خداوند اسييت و
میتواند شيامل سيایر موجودات فراطبیعی (مجرّد) نیز شيود؛ به
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داشيييته باشيييد یا در همۀ مکانها و زمانها

(مالصدرا ،1581 ،ج  .)255 :2از همین رو،

تحقق داشيييته باشيييد .بنابراین ،اگر رویداد

هسييتیبخشييی به عوامل فراطبیعی منحصيير

طبیعی در یييک موقعیييت مکييانی-زمييانی

اسييت .بنابراین ،هر پدیدۀ طبیعی ،ضييرورتاً

خاص واقع می شود ،ضرورتاً دارای عاملی

دارای عامل فراطبیعی مباشر نیز هست.

طبیعی اسيييت که سيييبب تعین آن موقعیت

بر این اسيييياس ،پد یده های طبیعی

مکانی-زمانی برای آن رویداد شييده اسييت

دارای عواميل طبیعی و فراطبیعی مبياشييير

(ابن سینا( ،)265 :1535 ،مالصدرا،1581 ،

هسييتند که همگی به نحو طولی وابسييته به

ج  )138 :2و (مالصييييدرا ،1581 ،ج :2

وجود خييداونييد بوده و بييه عنوان فيياعييل

.)376

بالتسخیر در نظر گرفته میشوند.

قوا عدی مان ند« :هر حادث ،ز مانی

اسييتفادهای که از این نتیجه در مسييألۀ

نیازمند به مدّت و مادّه اسيييت» نیز به زعم

مورد نظر این مقاله می شود ،آن ا ست که

ن گار نده ،دال لت بر همین نک ته دار ند؛ ا ما

از یک سيييو ،هیچگاه جسيييتجو برای یافتنِ

استفاده از آنها به دلیل مناقشاتی که بر سر

عوا مل طبیعی مؤثر در وجود یک پد یدۀ

وجود هیولی (مادۀ اولی) در مباحث فل سفۀ

طبیعی به بنبسييت نمیرسييد و هیچ پدیدۀ

اسيييالمی معاصييير درگرفته ،ممکن اسيييت

طبیعی نی ست که عامل طبیعی ندا شته با شد

گمراهکننده باشيييد .از همین رو ،از تحلیل

(بر خالف پروژۀ الهیات طبیعی معاصر)؛ از

بند قبلی استفاده شده و بدینصورت روشن

سيييوی دیگر ،هیچ تبیین طبیعیگرا یا نهای

اسيييت که نیازمندی یک پدیده به عامل

کامل نیسيييت؛ یعنی هیچ پدیدۀ طبیعی را

طبیعی ،ارت باطی به اث بات یا ان کار هیولی

نمیتوان صرفاً بر اساس نقش عوامل طبیعی

نخواهد داشت.

مؤثر در آن تبیین کرد .تبیین کييامييل هر

ا ما این که هر پد یدۀ طبیعی دارای

پدیدۀ طبیعی نیازمند شيييناسييياییِ عوامل

عامل فراطبیعی اسيييت ،از راه های متنوّعی

طبیعی مؤثر در آن پد یده و کیف یت تأثیر

قابل بیان اسيييت که یکی از آنها ،توجه به

آن ها و همچنین شيييناسييياییِ کیفیت تأثیر

ویژگی فاعل هسيييتیبخش اسيييت .فاعل

عامل فراطبیعی مباشيير آن اسيت .به عبارت

هسيييتیبخش نسيييبتی با معلول دارد که بین
هیچ دو پييدیييدۀ طبیعی برقرار نیسييييت
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دیگر ،احصيييای عوامل کافی 1روی دادن

معنا که اگر نبودند ،آن پدیده در موقعیت

یک پدیده و کیفیت تأثیر آنها.

مکانی-زمانی بهخصيييوص خودش محقّق

شييي ناسييييایی عوا مل طبیعی مؤثر در
پدیدآمدن رویدادها و کیفیت تأثیر آن ها

نمیشد (نقش واقعی عوامل طبیعی).
-

را از تجربه که مبتنی بر وضيييع و رفع این

ضرورتاً یک عامل فراطبیعی مباشر بهعنوان

عوامل اسيييت به دسيييت میآوریم .2برای

هستیبخش یا واهبالصور حضور دارد.

مثال ،تأثیر عواملی مانند دما ،فشار ،خلوص

-

و  ...را در حل شيييدنِ نمک در آب ،با کم

عقل نمایان میکند و از این جهت ،تمایزی

حل شييدن نمک ایجاد میکنند ،میفهمیم.
امّا عوامل فراطبیعی از دسترس وضع و رفع

میان عوامل طبیعی و فراطبیعی نیست.
-

ما خارج هسييتند و انسييان تسييلّطی بر آنها

از جزئیات شيييرایط این تأثیرات ،از طریق
وحی در اختیار بشر قرار گرفته است.
بخش سييوم مقاله را میتوان در قالب
گزارههای زیر خالصه کرد:
همۀ عوامل طبیعی ،فاعل بالتسييخیر هسييتند
(نقش طولی عوامل فراطبیعی).
-

در عین حييال ،عوامييل طبیعی در وجود
موجود (پدیده) طبیعی مؤثر هسييتند ،به این

فهرسييت عوامل طبیعی مؤثر در تحقّق یک
پدیده و کیفیت تأثیر آنها ،با وضييع و رفع

ندارد تا با تلییر شييرایط ،تفاوت تأثیر آنها
را در پدیده های طبیعی احراز کند .برخی

اصييييلِ مرکّييب (طبیعی -فراطبیعی) بود ِن
عوا مل کافی برای تحقّق یک پد یده را

و ز یاد کردنِ این عوا مل و تلییری که در

-

در تحق ّق هر موجود (پييدیييده) طبیعی

(تجربه) ،علیاالصول ،قابل تشخیص است.
-

کیف یت تأثیر عوا مل فراطبیعی ،با تجر به
قابل حصييول نیسييت؛ عقل هم که توانایی
ادراك اینگونييه روابط جزئی را نييدارد،
احیاناً از طریق وحی میتوان به این کیفیت،
علم پیدا کرد.

نتیجهگیری
در پروژۀ الهیات طبیعی معاصر ،وجود خدا
متوقف بر اموری میشيييود که تبیین های

 .1در جایی که منظور از عل ّت را به همان معنای عام در نظر

نظری فر ضیههای علمی ،ناظر به نحوۀ مدل سازی عوامل مؤثر

بگیریم «عوامل کافی» ،معادل «علّت تامّه» است.

در رویدادهاسيييت و منافاتی با آنچه در اینجا ذکر شيييده،

 .2این مطلب به معنای این نیست که علم تجربی ()Science

نخواهد داشت.

صييرفاً مبتنی بر تجربه اسييت و خصييلت نظری ندارد .خصييلت

ت
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طبیعی موجود ،توضيييی قا بل قبولی برای

وارد می شود را اجماالً مرور و نحوۀ تطبیق

ر دادن آن ها ارا ئه نمیکن ند و اد عا این

آن ها و راه حل برونرفت از آن ها را برای

اسييييت کييه روی دادن این پييدیييدههييای

پروژۀ الهیات طبیعی برر سی کردیم .از این

بهخصيييوص ،با فرض وجود خدا ،تبیین

میان ،به راه حل های ایراد نخسيييت ،جز به

بهتری پ یدا میک ند .ب نابراین ،فرض وجود

اشييياره ،نپرداختیم؛ زیرا در نهایت ،پروژۀ

خدا یا فرضيييیۀ خداباورانه ،بهعنوان بهترین

الهیات طبیعی ،راهگشا به نظر نمیرسد.

تبیین برای توضييی رویدادهای خاصييی در

در م قام پاسيييخ به ایراد های دوم و

جهان قلمداد میشيييود .مطابق این پروژه،

سييوم ،به تفکیک مسييائل مرزی از مسييائل

اگر قوانین شييناختهشييدۀ علمی و تصييادف

علمی رسيييیدیم که بر اسييياس تحلیل های

نتوان ند تبیین کاملی از یک پد یده ارا ئه

فیلسييوفان مسييلمان برای این تفکیک یک

کننييد ،مجيياز خواهیم بود از تبیینهييای

معیار ارائه شيييد (محوریت معقوالت ثانی

شخصمحور استفاده کنیم و خدا را مسئول

فلسيييفی در پرسيييشهييای مرزی) .بر این

تحقق آن پد یده بدانیم .بر این اسيييياس،

اسييياس ،پرسيييش های مرزی ،چالش هایی

خييدابيياوری ،بييه ع نوان یييک فرضييييیييۀ

نیستند که پاسخ به آنها در مداخلۀ خداوند

آز مونپييذ یر ،برای ت ب ی ین پييدیييدههييای

با شد؛ بلکه در مرز فل سفه و علم قرار دارند

بهخ صو صی در طبیعت ،پی شنهاد می شود.

و پاسييخ به آنها را باید با بحث فلسييفی به

فهرسييت نسييبتاً مفصييلی از این رویدادهای

دست آورد.

خاص وجود دارد که از آن م یان میتوان

از محل بررسييی ایراد چهارم ،به بحث از

به حقایقی مانند تنظیم ظریف اولیۀ کیهان،

نحوۀ فاعلیت علل فراطبیعی و کفایت تبیینهای

پ یدایش حیات ،آگاهی ،تجر بۀ دینی و ...

طبیعیگرایانه وارد شييدیم و تصييویر فیلسييوفان

اشاره کرد.

م سلمان را در این م سأله تر سیم کردیم که ابتنای

چنین پروژهای بييا چييالشيييی قييدیمی

رویدادهای طبیعی به علل فراطبیعی در دو شييکل

مواجه اسيييت که خدا را در شيييکافهای

باواسطه و بیواسطه و در عین حال ،نقش داشتن

معرفتی و جهلهای ب شری ج ستجو میکند

عاملی طبیعی در روی دادن هر پدیدۀ طبیعی بود.

و اصطالحاً به آن خدای رخنهها میگویند.

همۀ عوامل طبیعی و فراطبیعی مباشيير در تحقق

چهار ایرادی که به راهبرد خدای رخنه ها

یک پدیدۀ طبیعی ،فاعل بالتسييخیر هسييتند و اثر
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آنها مستند به فاعلیت الهی است.
نتیجۀ نهایی این اسييت که  )1مسييائل

همچنین امیيدوارم برای خواننيده روشييين

مرزیای وجود دار ند که از متن ف عال یت

شيييده باشيييد که برخالف تلقی شيييایع در

علمی برمیخیز ند ا ما به دل یل خصييي لت

الهیييات طبیعی معيياصييير ،دو نتیجييۀ فوق،

انتزاعی ،علم تجربی ،توانایی بررسييی آنها

ارت باطی با ی کدیگر ندار ند و مرزیبودن

را ندارد؛  )2جسييتجو برای احصييای کامل

یک مسيييأله به معنای مباشيييرت یک عامل

عوامييل ط بیعی مؤثر در روی دادن هیچ

فراطبیعی در رویداد مربوط به آن نیست.

رویداد طبیعی ،علیاالصيييول ،به بنبسيييت
نخواهييد رسيييیييد و در عین حييال ،تبیین
طبیعیگرایييانييه برای هیچ رویييداد طبیعی،
تبیینی کامل نخواهد بود.
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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خطرناك این تفکیک برای جهان انسيانی اشيياره کردهاند و ارسييطو را بهعنوان واضييع این تفکیک ،نقد
میکنند .در این نوشتار نشان میدهم که تفسیر تفکیکی از آموزههای ارسطو دربارۀ متافیزیک ،تفسیر
دقیقی نیست بلکه بازخوانی و تحلیل متون ارسطو در حوزۀ متافیزیک ،اخالق و زیست شناسی روشن
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م قد مه :بردا شت تفکیکی از م تافیز یک

این که با ن گاه منفی افالطون نسييي بت به
زندگی اینجهانی مبارزه کند ،متافیزیک

ارسطو و لوازم مشکلساز آن

را از اخالق جدا میکند تا نیازی نبا شد که

جييدا یی عقييل ن ظری از ع م لی ی کی از

سييعادت انسييانی را جایی بیرون از جهان یا

کلی شههای الب در تاریخ اندی شۀ فل سفی

در مفاهیم انتزاعی بیرون از اشييي یا بجوید؛

بوده اسييييت .این جييدایی ،بسيييیيياری از

بهعبارت دیگر ،ارسيييطو برای اینکه مفهوم

تفکیکها و تق سیمهای بعدی مانند تق سیم

سييعادت را از اسييطورههای شييبهمتافیزیکی

شاخههای مختلف فلسفه را توجیه میکند.

پاك ک ند ،م تافیز یک را از اخالق جدا

از مهمترین تفک یک های مبتنی بر جدایی

میک ند و به این ترت یب ،ن یازی ندارد که

نظر از عمل ،تفکیک سنتی میان متافیزیک

برای تبیین اخالقی ،از م فاهیم م تافیزیکی

و فلسيييفۀ اخالق اسيييت .به نظر میرسيييد

ب هره ب گ یرد ( Nightingale, 2004:

سيينگبنای اصييلی این تفکیک را ارسييطو

 .)187- 190این دیدگاه ،بردا شت الب

نخسيييت بر زمین فلسيييفه گذاشيييت .او به

از نگاه ارسييطو به متافیزیک و نسييبت آن با

و ضوح انواع حکمت /دانش را از یکدیگر

عمل و امر عمومی را بیان میکند و در این

تفک یک و م یانشييييان ارزش گذاری کرد.

نوشيييتار از این برداشيييت الب با عنوان

برخی ( نک .طاهررحیمی و مالیر)1355 ،

«تف سیر تفکیکی» ار سطو یاد میکنیم .طبق

معتقييدنييد این تفکیييک ریشييييه در نگيياه

این د ید گاه ،ا ندیشييييۀ م تافیزیکی ،هیچ

هسيييتیشيييناختی ارسيييطو به دانش دارد و

نتیجهای برای عمل اخالقی و امر اجتماعی

تفکیک علوم را بر ا ساس ن سبت ایت هر

ندارد بلکه به تعبیر ارسيييطو ،خودبسييينده

دانش در عييالم واقع تفسيييیر می کننييد.

اسييييت .در ادبیييات متييافیزیکیِ ارسيييطو،

برخالف افالطون کييه رسيييیييدن بييه مقييام

مشييياهدۀ اصيييول و مبانی (همان فعالیت

م شاهدۀ مثل را با تزکیۀ عملی پیوند میزد،

متافیزیکی) فقط برای خود مشاهده است و

به نظر میرسيييد که ارسيييطو این پیوند را

هیچ ایت و هدفی بیرون از خویش ندارد.

گسييسييت ،و اندیشييۀ متافیزیکی را از عمل

حتی سيييعييادت اخالقی نیز در پی آن بيه

اخالقی و امر اجتماعی به طور کامل جدا

دسييت نمیآید« :ما بهخاطر هیچگونه سييود

کرد .شاید به تف سیر نایتینگل ،ار سطو برای

دیگری در جسيييتجوی این دانش نیسيييتیم»

ت
خود دیگر من:کشف بنیاد اخالقی متافیزیک در اندیشه ارسطو /سیده زهرا مبلّغ
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(ارسطو ،متافیزیک 582 ،A ،ب) .بنابراین،

خودبسيينده و بی هیچ ایت و سييود بیرونی

تئوریا در متافیزیک ارسيييطویی ،مشييياهدۀ

اسييت .به همین سييبب ،فیلسييوف در مقام

عقالنی محض اصول و بنیادهای اشیاست،

مشاهدۀ اصل و بنیاد ،نسبت به جهان بیرون

بدون اینکه نسيييبتی با عمل اخالقی و امر

خویش التفات و مسييئولیتی ندارد .وفق این

اجتماعی داشييته باشييد .مطابق این تفسييیر،

برداشتِ تفکیکی ،میتوان در نهایت گفت

فیلسيييوف ارسيييطویی ،فقط برای مشييياهده

که از دید ارسييطو ،متافیزیک نسييبتی با امر

کردن مشيياهده میکند ،هیچ هدف بیرونی

اخالقی و اجتماعی ندارد.1

و دیگری را نمیجوید .ارسيييطو در اخالق

تفسيييیر متون ارسيييطویی بر اسييياس

نیکوماخوس (1177ب) توضيييی میدهد

پذیرش شييکاف میان نظر و عمل در سيينت

که «نظرورزی (تئوریا) تنها فعالیتی اسيييت

فلسييفی باقی ماند و بسييیاری از دیدگاهها و

که بهخاطر خودش انجام میشيييود .چیزی

مکاتب فلسيييفی در تاریخ اندیشيييه ،از این

بیرون از خود عمل تأمل تولید نمیکند که

تفسيييیر تفکیکی م تأثر بودها ند .در بیشيييتر

بهخاطر آن دوست داشته و پیگیری بشود».

صيييفحات تاریخ فلسيييفه ،متافیزیک دانش

افزون بر این ،فیلسييوف ارسييطویی در

نظری محض اسيييت که باید مسيييتقل از

تنهييایی خویش و بييدون نیيياز بييه دیگری

اخالق بحث شييود .بسييیاری از فیلسييوفان

میتواند در وضيييعیت مشييياهدۀ (تئوریای)

بزرگ ،آثارشان را بر اساس همین تفکیک

متافیزیکی باشد يييي بلکه بهتر است همچون

مدون کردهاند .البته شييایسييته اسييت توجه

خدا تنها باشد .تنهایی برای فیلسوف نوعی

کنیم کييه این برداشيييت ييالييب از نگيياه

تشيييبه به خداسيييت .به بیان دیگر ،در این

فیلسيييوفان به تفکیک دو سييياحت عقل یا

تف سیر ،فیل سوف ار سطویی در لحظاتی که

دانش ها از ه مدیگر ،خود ممکن اسييييت

به اندی شۀ ه ستی و م شاهدۀ ا صول م شلول

ناشييی از خوانش ما بر اسيياس همان کلیشيه

اسيييت ،تنها و گسيييسيييته از هر دیگریای

باشيييد و شييياید بتوان با نگاهی فارغ از آن

تصویر می شود که شبیه خدا ،فقط در خود

کلیشييه ،محتوای دیگری در متون فلسييفی

مینگرد .او نیازی به یر ندارد و فعالیتش

کشيييف کرد .برای نمو نه ،در دو پژوهش

 .1برای توضيييی تاریخی و تطبیقی در این زمی نه،
نک.Nightingale, 2004: 197- 200 .
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متأخر فار سی به چنین امکانی در بازخوانی

راه یاف ته اسييييت .برخی نیز معت قد ند این

متون فل سفی ابن سینا (نک .عبا سی ح سین

ت صویر فرادستانه و اقتدارگرا از متافیزیک،

آبادی )1358 ،و سيييهروردی (نک .مبلّ ،

مب نا و موج ِّه رف تار های اق تدارگرا یا نه و

 )1355اشاره شده است .به هر حال ،مسألۀ

سلطهجویانه در تاریخ ب شری بوده ا ست .تا

مهم و م ناقشييييهانگیز در ن گاه کلیشييييهای

آنجا که مک کامبر ،از تابعان هایدگر ،در

تفکیکی به متون ارسييطویی این اسييت که

بازخوانی روش م تافیز یک ارسيييطویی بر

تفکیک و تدوین دانش ها ،ا لب با نوعی

اساس تف سیر تفکیکی ،تو ضی میدهد که

ارزشگذاری همراه بوده ا ست ،همانطور

روش شنا سی ار سطو در متافیزیک به همۀ

که در آثار ارسطو میان انواع دانش ،داوری

علوم راه یييافتييه و بييه تولیييد و تقویييت

ارزشيييی شيييده و متافیزیک برترین دانش

گفتمانهای سييرکوبگر و خشييونتآمیز

شمرده است .برای نمونه ،بند  582آ آلفای

دامن زده اسييت .راه یافتن روش متافیزیک

بزرگ متافیزیک ،پر از صفتهای تفضیلی

به همۀ حوزه های دانش ،این حوزه ها را به

و عييالی اسييييت .در این قیياسهييا ،مييدام

حوزههای دستوری و هنجاری تبدیل کرد.

م تافیز یک بر فراز دیگر دانش ها تصيييویر

وظیفۀ این حوزهها آن است که واقعیتهای

میشيييود و صيييا حب حک مت نیز برتر از

سيييرکش را با الگو ها و قواعد اوسييي یایی

مرد مان دیگر .در تصيييویری که ارسيييطو

هماهنگ کنند و به راهشيييان آورند... .این

(همان جا) از صييياحب متافیزیک ترسيييیم

دیسييکورسها همواره آن دسييته از روابط

می کنييد ،مفيياهیم اقتييدار و حکمرانی و

اجتماعی را معتبر میشيييمرند که مبتنی بر

برتری پررنييگ و مکرر دیييده میشيييود.

ل به باشييييد و در آن گروهی از مردم به

ارسيييطو بييه تصييير ی از واژگييان فروتر

سيييط

ماده تنزل داده شيييو ند و گروهی

( )ἧττονو تيييحيييت امييير بيييودن

دیگر ،به طور انحصاری مقام صورت را در

( )ἐπιτάττεινاسييتفاده میکند تا نسييبت

ی يد قييدرت خييود داشييييتييه بيياشيييينييد...

م یان فیلسيييوف ماب عدالطبیعی با مرد مان

(.)McCumber, 1999: 86

معمولی را وصيييف ک ند .این تصيييویر در

در چند دهۀ اخیر ،صيييدای نقدهایی

بسييیاری از متون متافیزیکی بعد از ارسييطو

شيييبیه همین مطلب ،به متافیزیک و جدایی

تکرار شده و شاید به متون یر فل سفی هم

بنیادی آن از سييياحت عمل و امر عمومی

ت
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بلند شيده اسيت .جز هایدگر و تابعانش که
متافیزیک را به سبب فرامو شی ه ستی نقد
میکنند ،فیلسوف مؤثری چون لویناس هم
از روش و منظر متييافیزیييک بييه سيييبييب
گسستگیاش از ساحت اخالق انتقاد کرده
است .به نظر لویناس ( ،)1987: 48تاریخ
هستی شناسی ،تاریخ لبه و فتوحات مفهوم
کلی وجود بر امر جزئی و انضيييمامی بوده
اسييت .متافیزیک به سييبب فراموش کردنِ
واقعیت ان ضمامی و ساحت عمل ،گفتمانی
عقالنی را سييياخ ته که در آن ع مل و امر
انضيييمامی و دیگری ریبه در برابر نظر و
امر انتزاعی و سيييوژۀ هميهچیزدان قربيانی
میشيود .لویناس متافیزیک سينتی (به تعبیر
خودش ،هسيييتیشيييناسيييی) را به سيييبب
گسيييسيييتگیاش از سييياحت اخالق و امر
انضييي مامی ،فلسييي فۀ قدرت و بی عدالتی
میخواند و معتقد اسيييت که حتی هایدگر
هم گرفتييار همييان تقسييي یم دوگييانييه و
ارزشگييذاری میييان امر کلی و جزئی یييا
نظری و عملی شده است:
فلسفۀ قدرت یا هستیشناسی که در جایگاه فلسفۀ
اولی قرار گرفته است ،فلسفهای است که خود را به
پرسش نمیگیرد؛ فسلفۀ بیعدالتی است .حتی
هستیشناسی هایدگری که با شور و هیجان
ی برآمده از فراموشی هستی در میان
تکنولوژ ِ
موجودات ،مخالف است ،او نیز رابطه با دیگری را به
نسبت با وجود به مثابه امری کلی میفروشد و او نیز
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در بند بندگی امر کلی باقی میماند و ناگزیر به قدرتی
دیگر رهنمون میشود ،او نیز به غلبهای امپریالیستی
و به استبداد میانجامد (Lévinas, 1971: 46-
.)47

لوی ناس به همین سييي بب ،خودش به
جای پرسييش از وجود ،پرسييش از دیگری
را در مر کز متييا ف یزیييک میگييذارد و
میکوشيييد متافیزیک را به اخالق تبدیل
ک ند .نظیر این ن قد و کوشيييش ها در قرن
اخیر کم نبوده ا ست .ب سیاری از فیل سوفان
به لوازم خطر ناکی که این تقسيييیم برای
تاریخ ان سان دا شته ،ا شاره کردهاند .تف سیر
تفکیکی از آموزههای ارسييطو که بر تاریخ
اندیشيييه لبه داشيييته ،شييياید مبنای روش
دوگانهانگاری و تقسیمهای دوتایی ارز شی
در حوزههای مختلف دانش و عمل ان سانی
بوده اسيييت .همین که عقل به دو سييياحت
تفک یک شيييود و در پی آن دانش نیز به
عملی و نظری تقسييیم شييود ،نتایج و لوازم
فراوانی به همۀ دریافت و فهم ما از واقعیت
انسييانی تحمیل میشييود .چه رسييد که این
تفکیک ،با ارزشگذاری هم همراه شود و
همواره یک طرف از دو گا نه ها ،مث بت و
برتر و طرف دیگر ،منفی و فروتر ارز یابی
شييود .این ارزشگذاری و تفکیک شيياید
تقسيييیمبندیهای دوتایی میان انسيييانها در
نظامهای سييیاسييی و اجتماعی را هم توجیه
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کرده است .در واقع ،ماجرا فقط این نیست

برداشييت چندان درسييتی نباشييد .هدف این

که در دایرۀ محدود فلسيييفه ،متافیزیک از

مقاله ،ن شان دادن قوت بردا شت متفاوتی از

عمل جدا شده و فراتر از آن ایستاده باشد،

متافیزیک ارسطویی است که بنیاد آن را با

بلکه نقد های معاصييير به متافیزیک ،این

اخالق یکی میداند.

آموزۀ باقی مانده از دوران باسييتان را مبنای

در این نوشييته میکوشييم بخشييی از

شکلگیری و تقویت جریانی الب در بقیه

مهمترین متون ار سطویی را از نو برر سی و

تاریخ بشر میدانند.

تحلیل کنم که به نظر میر سد آن بردا شت

داوری دربارۀ تاریخ و یافتن ریشيييۀ

تفکیکی ا لب را نفی میکن ند .بررسيييی

اندیشيهها و کلیشيهها کار دشيواری اسيت،

بنیادی که متافیزیک ارسيييطویی را ممکن

البته اگر شيييدنی باشيييد! نمیخواهم اینجا

میکند در متون او نشيييان میدهد که آن

دربييارۀ این کييه آیييا آن تقسيييیم مبنييای

بنیاد ،با این تفکیکها سييازگار نیسييتند .به

برداشيييت های دوگانهمحور ما از واقعیت

عبييارت دیگر ،وقتی بنیيياد متييافیزیييک

بوده یا نه ،بحث کنم .بلکه به نقد اصييلی به

ارسيييطویی را واب کاویم ،به سيييياحتی ره

متييافیزیييک توجييه میکنم کييه شييييایييد

میبریم که تفکیک اخالق از متافیزیک یا

قضيياوتهای بعدی متأثر از آن نقد باشييد.

عمل از نظر در آن ممکن نیسيييت .به بیان

نکتۀ اصيييلی که در این مقاله میخواهم بر

دیگر ،آن برداشييت تفکیکی از آموزههای

آن تأک ید کنم ،این اسيييت که نقدهایی از

ارسييطو درباره متافیزیک ،در این بازخوانی

این دسييييت به م تافیز یک به عنوان دانش

و تحلیل رد میشيييود .متون ارسيييطویی در

نظری و جدایی آن از ع مل و اخالق ،در

جایی که از بنیاد و لحظه تولد متافیزیک

واقع همگی ناظر به همان تفسیر تفکیکی از

سيييخن میگویند ،به روشييينی برداشيييت

متون ارسيييطویی بودها ند .در حالی که در

تفکیکی را ک نار می گذار ند و در عوض،

تاریخ فلسفه ،این برداشت از اندیشۀ ارسطو

تصویری از یگانگی و همبودی عمل و نظر

بهعنوان نظر و آموزۀ اصييلی ارسييطو دربارۀ

و اخالق و متافیزیک ترسیم میکنند .اینکه

تق سیم عقل و حکمت دریافت شده ،اما به

تاریخ فل سفه به هر دلیلی بر تف سیر تفکیکی

نظر میرسييييد این برداشييييت فقط یييک

از ارسييطو تأکید کرده ،نباید ما را از فهمی

برداشت ممکن از ارسطوست و شاید حتی

دیگرگونه از ارسيييطو بازدارد .در ادامه با
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بييازخوانی فقرات مهمی از متييافیزیييک

نظر ارسيييطو یعنی دانشيييی کييه فقط آنِ

ارسييييطييو ،اخييالق اویييدمييوس ،اخييالق

خدا ست ،یعنی فقط خدا به معنای واقعی و

نیکوماخوس ،رسالۀ اجزای حیوان و رسالۀ

تمييام ،آن را دارد .طبق تبیین ارسيييطو از

تر یب به فلسفه استدالل میکنم که از دید

فلسييفۀ اولی ،طبیعت این دانش چنان اسيت

ار سطو ،اخالق نمیتواند از متافیزیک جدا

کييه اصيييالً برای هیچ موجودی جز خييدا

باشييييد و لح ظۀ تو لد م تافیز یک در واقع،

(فعل یت و عقل محض) ممکن نیسيييت که

لحظۀ تو لد اخالق نیز هسيييت .فیلسيييوف

صييياحب این دانش باشيييد .از یک جهت،

ارسيييطویی به هیچوجه نمیتواند شيييبیه به

فلسيييفۀ اولی تنها دانش آزاد اسيييت؛ یعنی

خدا ،تنها و فارغ از دیگری باشيييد؛ بلکه به

دانشيييی که فقط برای خودش خواسييي ته

عکس ،متافیزیک برای ان سان فقط با بیرون

میشييود (آلفای بزرگ 582 ،ب؛ نیز نک.

رفتن از خویش به سيييوی دیگری ممکن

ا خالق ن ی کومييا خوس1177 ،ب) و ف قط

است .بدون دیگری و امر انضمامی بیگانه،

موجود آزاد می توانييد ب يه معنييای دقیق،

حیرتی که م تافیز یک را به راه میا ندازد،

صييياحب دانش آزاد باشيييد .خداوند چون

ممکن نیسييت .در واقع ،متافیزیک با وجود

فعلیت محض است و به دنبال هیچ صورت

یک دیگری ریبه و ناآشييينا و همزمان،

و ایت دیگری بیرون از خویش نیسيييت،

کشييف یک امر آشيينا در او ممکن اسييت.

موجود آزاد اسيييت .او هیچ حیث بالقوهای

م طابق این فهم ،م تافیز یک ارسيييطویی با

ندارد که به دنبال چیزی بیرون از خویش

نوعی مواج هۀ اخالقی به سيييوی دیگری

باشد .در حالی که طبیعت انسان ،برده و در

آ از می شود و به این ترتیب ،بنیاد اخالقی

بند نیازهای اوست (متافیزیک 582ب).

امر اجتماعی را فراهم میآورد.
 .0نوس :بنیاد امکان و عینیت متافیزیک

از جهت دیگر ،متافیزیک یا فلسيييفۀ
اولی که علم به علل و مبادی موجودهاست،
حالتی است که خداوند به طور مستمر ،آن

ارسطو در اوایل متافیزیک ،جایی که طرح

را دارد .اگر موجود در پرتو علت خویش

کلی این دانش را ترسيييیم میکند ،با چند

دیده شود ،پرسش از چرایی وجود از میان

دل یل توضيييی مید هد که م تافیز یک در

برمیخیزد و مسأله منحل میشود .در فصل

اصييل دانش الوهی اسييت .دانش الوهی در

دوم آلفييای بزرگ ( 583آ) این عبييارت

330

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

روشنگر آمده است که «تملک این دانش

بخشيييندگیاش ،انسيييان را نیز در این علم/

باید به یک معنا ،معکوس آن چیزی باشييد

وضييعیت مشيياهدۀ اصييل و بنیاد موجودها

که ما در آ از پژوهش میکردیم» .منظور

سهیم میکند.

ارسييطو همین اسييت که اگر بتوان از جا و

پرسيييش مهم آ يياز متييافیزی يک از

منظری به موجود نگریسيييت که علتش را

همینجييا برمیخیزد :متييافیزیييک چگونييه

د ید ،دیگر مسييييأ لۀ بودن و چرا اینگو نه

انسانی میشود؟ اگر متافیزیک اصالتاً همان

بودن ،اصالً پدیدار نمی شود .مشاهدۀ علت

فعييالیييت خييدا در مقييام فعلیييت محض و

هر موجود ،ا یت م تافیز یک ،بل که خود

مشييييا هدۀ خویش بهعنوان ع لت اسييييت،

متافیزیک ا ست .از آنجا که «تنها او سیای

چگونه چنین فعالیتی برای انسييانِ بدنمند و

حقیقی ،نخسيييتین و مطلقاً موجود ،الوهیت

در حر کت و تلییر ممکن میشيييود؟ اگر

اسييت؛ اوس يیا به اعلی درجه» (شييرفالدین

ارسطو معتقد است که خدا بخیل و ح سود

خراسيييانی ،پیشگف تار ترجمۀ متافیز یک

نیسيييت و روا داشيييته که انسيييان نیز دانش

ارسيييطو :1385 ،صيييد)؛ پس م تافیز یک،

علت ها و مبادی را به دسيييت بیاورد ،این

دانش مشييياهدۀ اولوهیت به مثابه اوسيييیا یا

بخشيييندگی در عمل چگونه محقق شيييده

اصيييل حقیقی موجودهاسيييت .به این معنا،

است؟

متافیزیک راسييتین ،آن فعالیت عقلی اسييت

در تبیین این ميياجرا ،یييک مفهوم

که خدا دارد :مشييييا هدۀ خویش بهعنوان

کلیدی وارد صحنه می شود که ان سان را به

ع لت وجود .چنین سيييطحی از م تافیز یک

خدا و به کل موجود ها پیو ند میز ند .و

فقط از آنِ خداسييت .اما برای انسييان چنین

درسييت به همین سييبب ،این مفهوم یکی از

دیدنی ممکن نیسيييت« :هیچکس نمیتواند

برسيييازنده های اصيييلی بنیاد متافیزیک نیز

چنانکه شييایسييته اسييت به آن دسييت یابد»

هست .در نظرگاه ارسطو ،در همۀ موجودها

( 553ب) .با این حال ،ارس يطو با نقل قولی

یک وجه معقول مشترك هست که موجب

از سيييیمون یدس ،راه را برای انسييييان باز

میشيييود همۀ این ها قابلیت معقول بودن/

میک ند :انسييييان هم میتوا ند گاهی و تا

شدن دا شته با شند .آن وجه معقول از دید

حييدودی از این علم بهره ببرد ،چرا کييه

ار سطو ،صرف انتزاع عقلی ان سان نی ست؛

«الوه یت بخ یل نیسييييت» .خدا به سييي بب

مفهومی نی ست که عقل /ذهن /نفس ان سان
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آن را ب سازد ،بلکه امری واقعی ا ست؛ یک

انسيان نیسيت) ،معرفتی که با قوۀ نوس و بر

عنصر واقعی در اشیا هست که وجه معقول

ا ساس ک شف نوس در هر شی به د ست

اشييیا را میسييازد .ارسييطو برای این عنصيير

میآید ،معرفت عینی است .به همین سبب،

عینی از تعبیر « نوس» (عقييل) اسيييتفيياده

نوس پیش از معرفييتشييينيياسيييی ،بنیيياد

میکند .به نظر ارسطو« ،نوس» به راستی ،به

هستیشناسی ارسطویی را شکل میدهد.

معنای امری مسييتقل و عینی ،در هر موجود

معنای ه ستی شنا سانۀ نوس وقتی ر

حضييور دارد و او وجه مشييترك میان خدا،

مینمایاند که بخواهیم در آثار ارسطو اثری

انسان ،شمعدانی و سنگ است.

از بن یاد فهم هسيييتی پ یدا کنیم .بدون این

نوس در جهانبینی ارسيييطویی امکان

پرسييش ،نوس فقط یکی از واژگانی اسييت

وحييدت عینی وجود ،امکييان حرکييت در

که تأمل عقلی و فرایند انتزاع صيييورت را

طبی عت و در ا ندیشيييه ،ام کان اشيييت یاق و

وصف میکند .اما در برخی موارد ،ارسطو

خواست و ادراك زیبایی را فراهم میکند.

از جایگاه هسيييتیشيييناختی نوس سيييخن

اگر در ساحت تحتالقمر (یا جهان کون و

میگوید.

فساد و حرکت خطی) اشیا یک وجه مادی

از دورترین رسيياله به متافیزیک آ از

دارند که نابود میشيييود ،اما همزمان یک

میکنم« :اجزای حیوان» .بخش پنجم این

وجه الوهی دارند که آنها را به جاودانگی

رسييياله دربارۀ مبنای شيييناخت حیوانات

متصيييل میکند .بنابراین ،نوس بنیاد حیات

(ج هان طبیعت تحتالقمر) و فایدۀ ن هایی

در اشيييیاسيييت و یک بنیاد مطلقاً الوهی و

آن اسييت .ارسييطو نخسييت به دو دسييته از

مقدس ا ست .نوس ،عن صر الوهی م شترك

اشييیای طبیعی اشيياره میکند که میتوانند

ا شیا ست که فهم صورت یا جوهر ا شیا بر

متعلَّق دانش ما باشيييند :اشيييیایی که کون و

اسيياس آن معنادار میشييود .اگر صييورت،

فسييياد میپذیرند و اشيييیای آزاد از تلییر و

همان وجه معقول اشييیاسييت که معرفت را

فساد .به نظر میرسد دانش مربوط به اشیای

ممکن میک ند ،نوس یک و جه عینی (و

جاودان ،دان شی برتر و شای ستهتر با شد؛ اما

معقول) در اشييیاسييت که عینیت و وحدت

ار سطو در ادامۀ این بخش میکو شد ن شان

آن معرفت را تضيييمین میکند .چون نوس

دهد که بررسيييی موجودات جهان کون و

واقعاً در اشيييیا هسيييت (یعنی انتزاع ذهنی

فسيياد هم ارزشييمند اسييت و میتواند نوعی
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دانش الوهی باشييد .نگریسييتن (تئوریا) در

دربارۀ حیوانات از هر نوع و ردهای بشویم؛

موجودات طبیعی فنيياپييذیر نیز می توان يد

چرا کييه میدانیم هیچکييدام از آنهييا از

مجالی برای تأمل فلسييفی فراهم کند «پس

ط ب یعييت یييا ز یبييا یی خييا لی نیسييييت»

نباید همچون کودکان ،بررسيييی فروترین

( Aristotle, 1937: 645a, lines

جانداران را نیز با ناخرسندی کنار بگذاریم

 .)20- 25به نظر ارسيييطو ،بررسيييی هر

(دسييييت کم بگیریم)؛ چرا کييه در هم يۀ

موجودی ،حتی سيييخیف ترین مراتييب

چیزهييای طبیعی ،یييک امر حیرتانگیز

جانداران در جهان ماده و فسييياد ،همانقدر

(ثاوماتسيييون ) θαυμάζωνوجود دارد»

ارزشيييمند اسيييت که بررسيييی موجودات

( Aristotle, 1937: 645a, lines

مفييارَق (این نکتييه را در همین بنييد 654

)17- 20

میگوید) .زیرا در همۀ موجودها چیزی از

بالفاصيييله بعد از این جمله ،ارسيييطو

زیبایی هسيييت .ارسيييطو در ادامۀ همین بند

دا ستانی از هراکلیتوس نقل میکند :جمعی

توضيييی میدهد که این عنصييير زیبا ،در

برای دیييدن او رفتييهانييد؛ او را در مطبخ

هیچ یک از اجزای مادی و خاص حیوانات

مییابند که دارد خودش را کنار اجاق گرم

نیست؛ یعنی این عنصر زیبایی در پوست و

میکنييد؛ پس تردیييد میکننييد کييه وارد

خون و اجزای بدن حیوان نیسيت (چون در

شوند؟! 1اما هراکلیتوس به ای شان میگوید

این صيييورت ،بررسيييی انسيييان هم اگر به

که وارد شيييو ید ،خدا یان حتی این جا هم

اجزای بدن محدود می شد ،ناپسند میبود).

هستند .نقل این داستان بسیار کلیدی است.

بلکه زیبایی در کلیت و ساختار کلی حیات

این داسيييتييان انگييار بیييان مقصيييود خود

حیوان اسييت و کشييف این وجه اسييت که

ارسيييطوسيييت .او درسيييت بعد از داسيييتان

باید در نهایت ،مقصد محقق باشد.

هراکلیتوس میگوید « :به همین نحو ،ما نیز

شایان توجه است که اشارۀ ارسطو به

نه باید تردید کنیم و نه خجالت بکشيييیم،

عنصر زیبا در هر چیزی ،درست بعد از نقل

بلکه جسيييورانه دسيييت به بررسيييیهایمان

گفتۀ هراکلیتوس آمده اسيييت که «خدایان

 .1مطالب این رساله را بر اساس یک ترجمۀ انگلیسی از پِک و

هراکلیتوس در آن وضعیت خجالت کشیدند .شاید ترجمه

فاستر ( )Peck and Forsterنقل میکنم و بر اساس این

نادرست است یا یک بافت فرهنگی ي اجتماعی در پس متن

ترجمه به تنهایی ،مطمئن نیستم که آن افراد چرا از دیدن

هست که باید با دقت بیشتری بررسی شود.
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در هر چیزی و هر جایی هسيييت ند» .به یاد

اینجا نیز عنصيير الوهی هسييت .تأکید او بر

آوریم که این بخش ،با تق سیم موجودها به

آن که نباید از این برر سی خجالت بک شیم

الوهی (جاودان) و مادی (فانی) آ از شييده

و تردید کنیم ،شيياید نشييانهایسييت بر اینکه

و ارسيييطو می خواهييد اهمیييت و ارزش

برای او دشيييوار اسييييت در این ب حث ،به

پژوهش در موجودهييای فييانی مييادی را

تصيييری بگو ید که امر الوهی (نوس) در

گوشيييزد کنييد و در مخيياطييب ر بييت و

سوسک و کرم خاکی هم هست .اما به هر

انگیزهای موجه برای دنبال کردن این دانش

حال این را در لفافه گفته اسيييت .ضيييمن

(فیزیولوژی یا شناخت اجزای حیوان) پدید

اینکه در این رسييياله ،موضيييوع ،متافیزیک

آورد .او میخواهد نشييان دهد که بررسييی

نیسييت بلکه فقط بررسييی اجزای حیوانات

موجود مييادی فييانی همييانقييدر میتوانييد

اسييييت .با این ه مه ،ارسيييطو در پژوهش

ارز شمند با شد که برر سی موجود جاودان.

زی ست شنا سانه هم نگاهی به عن صر الوهی

مبنای این ارزش ،ح ضور عن صر زیبایی در

زیبایی دارد و معتقد اسييت که وجود عینی

هر موجود است .پس میشود گفت در این

این عنصيير در هر چیزی ،مایۀ ارزشييمندی

بخش از رسييياله ،ارسيييطو به طور تلویحی

اشیا و دلیل اهمیت پرداختن به آنهاست.

می گویييد کييه در هر مو جودی ،ح تی

ارسييطو در جاهای دیگر به تصييری ،

فروترین موجود جهييان مييادی ،عنصيييری

نکتۀ تلویحی باال را بیان کرده اسيت .او در

معقول و الوهی هسييت که آن را شييایسييتۀ

اخالق نیکوماخوس ،جایی که سيييخن از

پژوهش میک ند .شييييا ید ارسيييطو جرأت

مبنيای ليذت و خیر در حیوانيات اسييييت

نمیکند در بحثی که کمی بعدتر به کرمها

میگوید« :طبیعت در همۀ چیزها یک امر

و حشييرات میرسييد ،آشييکارا بگوید که

الوهی کاشته است» 1143( 1ب) و از همین

 .1جملۀ اصلی ارسطو این است:

ممکن است از فعل  χέωآمده باشد که معنای آن کامالً

πάντα γὰρ φύσει ἔχει τι θεῖον
فعل جمله ἔχει ،است :شکل سومشخص مفرد از فعل اول-

متفاوت است و بر ریختن مایعات داللت دارد (مثالً برای اشک

شخص ( ἔχωمصدر  .)ἔχεινاین فعل چند معنای اصلی
دارد .معنای نخست و پرکاربردتر آن ،داشتن و حمل کردن
است که داللت بر مالکیت میکند .معنای دیگر و مرتبط ،باردار
بودن است .اما همین فعل در همان شکل سومشخص مفرد،

ریختن از اینفعل استفاده میشود؛ برای معنای هرکدام از فعلها
از نسخۀ آنالین فرهنگ لیدل و اسکات در وبسایت پرسئوس
استفاده کردهام).
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رو ،ه مۀ چیز ها /موجود ها خیر و لذت را

کامالً روشيين اسييت که این عنصيير الوهی،

میجوی ند .در این جا ،آن امر الوهی ع لت

امری صرفاً معرفتی و واب سته به فهم ان سان

واقعی فعالیت و حرکت چیزهاسييت .اینکه

نیسيت .چیزی اسيت که به راسيتی در اشيیا

موجودات در ع مل به دن بال خیر و لذت

هست و آنها را به سوی خیر پیش میبرد.

خوی شند به سبب وجود یک عن صر الوهی

افزون بر این ،در رسييالۀ نسييبتاً کوتاه

در طبیعت آنهاسيييت .در گفتار ارسيييطو،

تر یب به فلسييفه ،1در دو بندی که ارسييطو

به همین سبب ،این جمله را به دو صورت میشود ترجمه کرد؛

Robert C. Bartlett, and Susan D. Collins,
Aristotle's Nicomachean Ethics (Chicago:
University of Chicago Press 2011),159.
 .1این رساله از آثار به اصطالح گمشدۀ ارسطو بوده است که

انگلیسی اخالق نیکوماخوس ،فقط هریس راکهام (متخصص

بعدها ،محققان معاصر از میانۀ آثار و اقوال دیگران آن را

شهیر ادبیات کالسیک در کمبریج ،م )1555 .این فعل را به

گردآوردهاند .خوشبختانه بخشهای زیادی از آن گرد آمده و

«کاشتن و ودیعه نهادن چیزی در جایی» ترجمه کرده است و

در چند منبع به صورت مستقل بازسازی شده است .این رساله با

ترجمۀ او هر دو معنای باردار بودن و ریختن را در بردارد

همت دکتر مجتبی درایتی و دکتر حمیدرضا محبوبی آرانی ،در

(وبسایت پرسئوس ،ترجمه راکهام را برای اخالق نیکوماخوس

مجموعۀ تر یب به فلسفه ،دربارۀ فلسفه و پارههایی از آثار

برگزیده و آنجا به سادگی و در کنار متن یونانی در دسترس

گمشده ( )1352به زیبایی و دقت به فارسی بازگردانده شده

است).

است .این ترجمه بر اساس نسخۀ راس است .اما نسخههای

اما بیشتر مترجمان از جمله الکساندر استیورات ،شارح مهم

دیگری هم هستند که متن تر یب را از منابع بیشتری بازسازی

یکی اینکه طبیعت در همۀ چیزها یک امر الوهی را ریخته
(کاشته است) که تا جایی که مالحظه کردم ،از میان مترجمان

اخالق نیکوماخوس (م )1533 .فعل  ἔχειرا از ریشۀ داشتن

کرده و بنابراین کاملترند .ظاهراً کاملترین نسخه تا کنون،

گرفتهاند و جمله را اینگونه ترجمه کردهاند« :هرچیز بنابر /در

تصحی دورینگ بوه است و بعد از آن یک نسخۀ متأخر

طبیعت خویش ،امری الوهی دارد» .برای نمونه در همۀ منابع زیر،

هست که همۀ این نسخهها را به صورت تطبیقی ،انتقادی و

عبارتی شبیه به این آمده استsince everything by :

کامل جمع کرده است :منبع من برای این متن ،همین

nature has something divine in it.
J. Stewart, Notes on the Nicomachean
ethics of Aristotle (Bristol: Thoemmes
1999), 251.
W., Ross, & L. Brown, The Nicomachean
ethics, Oxford world's classics: Oxford
University Press (Oxford, New York:
Oxford University Press 2009),139.
Roger Crisp, and Aristotle, Nicomachean
Ethics, Cambridge Texts in the History of
Philosophy (Cambridge University Press,
2005)140.

آخر است که مصححان،

گردآوری و تصحی

نسخۀ آنالین آن را در وبگاه مخصوص این رساله
گذاشتهاند و ویراست آنها ،هر دو متن یونانی و
ترجمۀ انگلیسی را کنار هم دارد:
http://www.protrepticus.info/protr20
17x20.pdf

ت
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میان انسان و حیوان و گیاهان مقایسه کرده،

در نظام متافیزیکی ارسييطو نشييان میدهند.

اشيييياره میک ند که «در ه مۀ جا نداران،

در این نظام ،نوس یک عنصر الوهی است.

بهرهای ا ندك از خرد (لوگوس) و هوش

این عنصييير در همۀ موجودهای دیگر جز

(فرونسیس) هست»؛ هرچند انسان هم بیشتر

خدا نیز حضور دارد .حضور نوس در اشیا،

از خرد بهره برده و هم قوۀ مشييييا هدهای

آن ها را هم با خدا پیوند میزند ،هم مبنای

(تئوریا) دارد و به همین سبب ،ان سان مانند

امکان معقول شدن ا شیا برای ان سان ا ست.

خداسييت ( .1)Protrepticus, 65اما از

در واقع وجود عینی نوس در اشييي یا و در

این مهمتر ،چند بند پیش از این ،ارسطو در

انسييييان ،مب نای کارکرد معرفتی نوس در

ب یان مع نای ز ندگی انسييييانی ،سيييطر های

انسييان اسييت .نفس انسييان به واسييطۀ وجود

تأملانگیزی آورده اسييت .او میگوید تنها

نوس میتوانييد بييا وجييه معقول موجودهييا

چیزی که ز ندگی انسييييان را ارزشيييم ند

متصييل شييود .اتصييال انسييان به الوهیت ،به

میکند ،وجود نوس در ان سان ا ست که او

جاودانگی و به امر ثابت به واسيييطۀ وجود

را به جاودانگی میپیوندد .نوس عنصيييری

عینی نوس در نفس اسييييت .اگر نوس در

ا ست که ان سان را نامیرا و الوهی می سازد.

نفس نبود ،انسان نه میتوانست وجه معقول

و بعد تو ضی میدهد به همین سبب ان سان

و کلی اشييیا را دریابد ،نه امکان جاودانگی

میتواند چون خدا با شد «در مقای سه با همۀ

و تشييبه به خدا داشييت .نوس ،همان چیزی

جانداران دیگر ،فقط ان سان خدا ست ،زیرا

اسيييت که حیات و فعلیت خدا (یعنی تعقل

وجه] خدا در ماسييت»2

محض) را میسييازد و حضييور او در نفس

نوس ،همان [جنبۀ/

(.)Protrepticus, 42- 43

انسييانی باعث میشييود انسييان بتواند گاهی

ا ین ف قرات از م هم تر ین مواردی

همانند خدا باشيييد .به این ترتیب ،نوس از

ه ستند که کارکرد ه ستی شنا سانۀ نوس را

یک سو با حیات و جاودانگی گره خورده،

 .1قسمت منقول در باال در بازسازیای که راس از

 .2این جملييه نقييل قولی اسييييت از یييک متفکر

این رساله در مجموعه آثار ارسطو آورده (و تبع ًا در

پیشسيييقراطی؛ ارسيييطو میگوید یا هرموتیموس یا

ترجمۀ فارسی که بر اساس آن نسخه بوده) وجود

آناکساگوراس آن را گفته است:

ندارد بلکه در گردآوری دورینگ (ب  )25و در
گردآوری هاچینسون و جانسون (صفحۀ  )64بر
اساس نقل قولهای یامبلیخوس آمده است.

̒ό νοȗς γἀρ ἡμῶν ό θεός
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از سوی دیگر با وجه معقول ا شیا در پیوند

انجام دهیم تا مطابق با برترین چیزی که در

است ،و بر اساس این دو پیوند ،نوس بخش

ما هست ،زندگی کنیم...

اصلی نفس انسانی را میسازد.

در فقرهای از اخالق نیکوميياخوس

 .8نوس :امکان کشف یگانگی در بیگانگی

(کتيياب دهم1177 ،ب) این داللييتهييای

وقتی مجمو عۀ آ ثار م تافیزیکی ،اخالقی و

مختلف هسيييتیشيييناسيييانۀ نوس ،کنار هم

حتی زیسيييتشيييناسيييانۀ ارسيييطو را مرور

آمدهاند .آنجا ارسييطو دربارۀ ارزش واالی

میکنیم ،این تصيييویر بييه روشييينی پیش

حیات عقلی (زندگی بر اساس تأمل /نوس)

چشممان صورت میبندد که ارسطو نوعی

سييخن میگوید .چنین سيياحتی از زندگی،

جهانبینی نوسمحور را در سييير میپرورد.

فراتر از سط حیات ان سانی ا ست ،چرا که

در هم يۀ سيييي طوح بررسييييی و پژو هش

انسان بر اساس انسان بودن به آن نمیرسد،

موجودات ،از جانورشناسی گرفته تا اخالق

بلکه به سبب حضور چیزی الوهی در انسان

و الهیييات ،وجود یييک امر مشيييترك و

اسييت که انسييان به این حیات میرسييد .و

واالسييييت کييه پژوهشهييا را معنييادار و

همانقدر که این امر الوهی فراتر از طبیعت

ارزشمند میکند و امکان پژوهش را فراهم

مرکب (از ماده و نفس) انسيييانی اسيييت،

میآورد .همۀ چیز های ج هان به واسيييطۀ

ف عال یت مربوط به آن نیز از هر فضيييی لت

حضور یک عنصر مشترك عقالنی (نوس)

دیگری برتر اسييييت .بنييابراین ،اگر نوس

به ی کدیگر پیو ند میخور ند و همز مان،

نسييبت به اجزای دیگر انسييان ،امری الوهی

قابل فهمیدن و تعقل میشيييوند .درسيييت

اسيييت ،حیات مبتنی بر نوس نیز نسيييبت به

همین عنصييير مشيييترك معقول اسيييت که

حیات انسييانی ،حیاتی الوهی اسييت .پس ما

متافیزیک را ممکن میکند :چون در همۀ

نباید از کسيييانی پیروی کنیم که میگویند

چیزها /موجودها یک امر مشييترك معقول

انسييييان (چون انسييييان اسييييت) با ید فقط

هست ،می شود دانشی دربارۀ مبادی و علل

اندی شههای ان سانی دا شته با شد و آدم فانی

اشیا داشت .نوس ،هم مبدأ است هم مبنای

فقط باید به امور فانی بیندی شد .بلکه باید تا

دانش نسبت به مبدأ.

آنجا که ممکن اسييت به جاودانگی دسييت

اگر در انسيييان ،عنصييير نوس نبود ،یا

یابیم و در مقام انسيييان ،هرچه را میشيييود

اگر اشیای دیگر جز انسان ،بهرهای از نوس

ت
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نداشييتند ،آنگاه نه ما میتوانسييتیم هیچ امر

بودن اشیا باشد .اگر این عنصر عینی نباشد،

مشييترکی را در پس اشييیای متکثر کشييف

و حدت به یک مقو لۀ ذهنی فرو کاسييي ته

کنیم ،نه اصيييالً چیزی آن پشيييت بود که

میشود .اگر وحدت عینی میان انسان و آن

بخواهیم کشيييفش کنیم .این دقی قاً ه مان

بیرون نباشيييد ،آنگاه حق با کانت اسيييت؛

چیزی است که نخ ست متافیزیک و سپس

وحدت مقولۀ ذهن انسيييان اسيييت که بر

شييينيياخييت را ممکن می کنييد .هر نظييام

پد یدار ها ح مل میشيييود .ب نابراین ،هم

متافیزیکی به چنین عنصييير مشيييترك عینی

م تافیز یک ناممکن خوا هد بود هم ام کان

نیاز دارد تا بر اسيياس آن بتواند دربارۀ بنیاد

شيييناخت عینی که نسيييبتی (هر نسيييبتی) با

حقیقت سيييخن بگوید .امر مشيييترك عینی

واقعیت داشته

باشد ،منتفی است1.

ممکن اسيييت نوس باشيييد ،یا وجود (طبق

بييدون عنصييير مشيييترك عینی ،آن

برخی ن ظام های م تافیزیکی) ،یا ح یات ،یا

بیرون ،چیزی نی ست که مایۀ شباهت 2ا شیا

اراده و خوا ست ،یا ع شق یا هر چیز دیگر.

و بنیادِ مشييتركِ بودنِ اشييیا باشييد .افزون بر

مهم این اسييييت که چنین چیزی هم م یان

این ،میييان انسييييان و آن بیرون هم چیز

همۀ ا شیا م شترك با شد و هم عینیت داشته

مشييترکی نخواهد بود تا حیرتی در انسييان

باشييد تا مبنای کشييف وحدت در واقعیت

برانگیزد .بدون امر مشييترك عینی ،انسييان

قرار گیرد .بييدون وحييدت عینی قيياعييدتياً

نسييبتی با یر از خویش ندارد؛ حتی شيياید

نمی شود نظام متافیزیکی دا شت .چون چیز

نشيييود گفت میان انسيييانها امر مشيييترکی

مشييترکی در پس اشييیا و در پشييت کثرت

هست که آنها را به هم پیوند میزند .یر،

اشييیا نیسييت که بتواند مبنای بودن و چنین

مطلقاً بیگانه اسيييت و نمیشيييود هیچ حس

 .1الب ته کا نت هم در ن ها یت و ناگزیر یک نومن

فلسفۀ اسالمی ،وحدت در مقام ثبوت قرار دارد و

نامتعین را آن پشيييت می گذارد تا دسيييتکم بنیاد

شباهت در مقام اثبات .سوژه میتواند میان چند چیز

وحدت فهم باشد.

وجه مشترکی را تشخیص دهد و به شباهت آنها

 .2میان شباهت و وحدت تفاوت ظریفی هست.

حکم کند .آن وجه مشترك ممکن است امری

وحدت ،در درجۀ نخست ،امری عینی و فارغ از فهم

بنیادی و عینی و واحد باشد و ممکن است امری

سوژه است ،بلکه شرطی است که امکان فهم را برای

اعتباری و ذهنی یا متکثر باشد.

سوژه فراهم میآورد .شباهت اما منوط به فهم سوژه
از امر واقع یا بازنمایی امر واقع است .به اصطالح
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مشترك ،هیچ همدردی ،همدلی ،یا نگرانی

ری به برقرار کنم ،اگر هیچ چیزی م یان ما

برای او دا شت .امر مطلقاً بیگانه ،جز ربت

شبیه نباشد ،او فقط ریبه است .فقط من را

چه حسييی میانگیزد؟ آیا حس شييگفتی و

میترسييياند ،من را میخکوب میکند .اما

تحسین ،از مشاهدۀ یریت مطلق برمیآید؟

ارسطو در این وضعیت میخکوبشدن باقی

آیا نباید همزمان با رابت ،چیز مأنوسيييی

نمیمييانييد .در همييان موقعیييت کشيييف

هم در دیگری باشد تا شگفتی فراهم آید؟

بیگانگی ،یگانگی نیز پدیدار میشييود .اگر

آن احسييياس شيييگفتی که ارسيييطو به مثابه

کشف یگانگی نباشد ،باید تا ابد میخکوب

آ يياز متييافیزیييک (فلسيييفييۀ اولی) معرفی

بمانم .هیچ راهی به یر نی ست .هیچ فهمی،

میکند 1،با تحسيييینی همراه اسيييت که از

مفاهمهای ،احسيياسييی ،نگرانیای به سييوی

ن شناختن مطلق برنمیآید .نا شناخته ،شاید

آن یر نمیتواند پدید آید .او مطلقاً بیگانه

ترس و واهمييه در من پييدیييد آورد .امييا

است و فقط همین.

«شيييگفتی» به چیزی دیگر هم ن یاز دارد.

برای ارسيييطو « فقط همین» کييافی

همزمان با حس ترس از ناآشييينایی ،باید

نیسييييت .با ید از لح ظۀ رابتی که من را

احسيياسييی از فهمیدن و کشييف کردن هم

میخکوب کرده ،به جای دیگری عزی مت

با شد تا ان سان شگفتزده شود و چیزی را

کنم .این لح ظۀ آ از م تافیز یک هم که

تحسین کند.

2

اگر نتوانم هیچ نسيييبتی با آن دیگری

باشيييد ،اگر فقط همین لحظه باشيييد ،پایان
متافیزیک نیز هسيييت .باید پای یک منجی

 .1متافیزیک ،آلفای بزرگ 581 ،ب ي  582ب.

نادانی و حیران ماندن و کنجکاوی در معنای چیزی

 .2بررسی کاربردهای مختلف از مشتقات کلمۀ ثاوما

به کار میرفته است .ثاوما در حماسه و شعر یونانی

( /θαũμαحیرت) نزد ارسطو نشان میدهد که

وجه عاطفی عمیقی دارد که از وجه عقالنی آن

حیرت فلسفی بیش از آنکه بر پرسش و نادانی و

پررنگتر است :نوعی احساس فروماندن در شکوه

فروماندن در امری تجربی و شناختنی داللت داشته

و زیبایی که با تحسین همراه است .این احساس در

باشد ،بر شگفتزده شدن و تحسین امری ناشناختنی

حین فعل مشاهده کردن سر برمیآورد .در مشاهدۀ

اشاره دارد .نایتینگل ( )Ibid, 256در وارسی فعل

امری که ا لب الوهی ،مقدس ،بسیار واال و فراتر از

( θαυμάζεινثاوماتزاین) و مشتقاتش در متون

امر محسوس متعارف است ،ستایش و شگفتی

یونانیِ پیش از ارسطو توضی میدهد که ثاوما در

عمیقی در بیننده لیان میکند.

ادبیات یونانی پیش از ارسطو به ندرت به معنای

ت
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م یانجی را به ماجرا باز کرد تا م تافیز یک

خداسييييت .از این ج هت ،نوس که بن یاد

ادامه پیدا کند .برای ارسيييطو ،آن میانجی،

متافیزیک ارسطویی است ،از همان آ از و

نوس اسيييت .تا چنین میانجیای نباشيييد،

اسييياس ،متافیزیک را الهیات میکند .این

متافیزیک ادامهای ندارد ،در نطفهاش تمام

کارکرد نوس ،الهیات را با انسييانشييناسييی

می شود .برای ار سطو ،نوس ،من /ان سان را

پیو ند میز ند و همز مان ،بن یاد سييي عادت

با آن بیرون ری به متصييييل میک ند .نوس

انسانی (اخالق) را در الهیات میگذارد .در

همان چیزی ا ست که مایۀ حیرت می شود:

واقع ،میشييود گفت اخالق ارسييطویی در

حیرت و شگفتی از مشاهدۀ وحدت بنیادی

بطن خود ،مبتنی بر الهیييات و متييافیزیييک

میان من و آن دیگری ریبه .به این ترتیب،

است و بدون این بنیاد ،اخالق ارسطویی به

نوس ،منجی متافیزیک ارسيييطویی اسيييت.

این شييي کل قوام نمیگیرد .ا ما محور یت

نوس ،بنیاد وحدت اسيييت و چون هم عقل

مشييترك نوس در متافیزیک و در مفهومی

اسييييت و هم امر معقول ،بن یاد معر فت نیز

که ارسييطو از سييعادت در اخالق به دسييت

هست.

میدهد ،اخالق و متافیزیک را عمیقاً به هم

 .3نوس :بنیاد یگانگی متافیزیک و اخالق

وابسته میکند.
برای توضی این پیوند ،به این پرسش

بييا توجييه بييه آنچييه گفتیم ،نوس بنیيياد

بازگردیم که چگو نه خدا انسييييان را در

هسييتیشييناسييی ارسييطویی را میسييازد .اما

متافیزیک شيييریک میکند؟ نوس چگونه

نوس در نظام فلسييفی ارسييطو همزمان چند

متافیزیک را که اصالتاً دانشی الوهی است،

کارکرد مهم دیگر هم دارد .از یک جهت،

انسانی میکند؟ طبق توضی ارسطو ،دانش

نوس شييناخت کلی و واقعی را تضييمین و

متييافیزیييک بييه معنييای راسيييتینش از آن

توجیه میکند؛ وجود نوس در اشيييیا یعنی

خدا ست .خدا فعلیت محض ا ست؛ تلییر و

وجود یک جنبۀ معقول عینی در آنها .این

حرکت و تکاملی در او نیست .او در فعلیت

جنبۀ معقول ،مبنای کشف صورت (جوهر)

محض مستلرق است و فقط به همان فعلیت

اشييیاسييت و عینیت این کشييف را ضييمانت

محض التفات دارد .تنها جوهری که فعلیت

میک ند .از ج هت دیگر ،نوس ،اصيييال تاً و

محض اسييت ،همان عقل اسييت .خدا عقل

کييامالً از آنِ خييدا و همييان فعييل مطلق

محض اسييت و تنها فعالیتی که دارد ،تعقل
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اسييت .او نوس مطلق اسييت و کارش تأمل

نفس با آن میتواند وجه مشييترك اشييیا را

(تئوریا) در و ضع خویش ا ست .حال خدا،

مشييياهده کند .آنطور که در فقرات نقل

حال موجودی ا ست که عقل محض ا ست

شده در باال دیدیم ،این وجه م شترك ا شیا

و به بهترین و باالترین مبدأ میاندیشد:

در ادبیات ارسيييطو گاهی با تعبیر طبیعت،

اندیشهای که فقط اندیشه است ،معطوف به آن
چیزی است که بهترین است ،و اندیشه در عالیترین
حد آن ،معطوف است به چیزی که در حد اعال،
بهترین است  ...زیرا آنچه معقول را میپذیرد ،عقل
(نوس) است و عقل هنگامی فعالیت میکند که
دارای معقولی باشد .این دارندگی (داشتن یک
معقول) بیشتر از پذیرندگی ،درخور عقل الهی است و
مشاهدة عقلی ،لذتبخشترین و بهترین چیز است
( ...متافیزیک ،المبدا 8150 ،ب)

صييورت ،زیبایی ،یا وجه الوهی بیان شييده

پس ذات خدا نوس اسيييت و کار او
نگریستن در خویش یا تعقل .این نوس ،در
همۀ چیزهای دیگر جز خدا نیز هسيييت .اما
در انسييييان بیش از ه مۀ موجودات ج هان
کون و فساد ،نوس هست .اگر انسان از این
عنصييير الوهی اسيييتفاده کند ،گویی کاری
شيييب یه به ف عال یت دائمی را از خدا تقل ید
میکند .با اینکه نوس در ادبیات ارسطو ،به
معنای عام فهم یدن و فکر کردن هم به کار
رفته ،اما وقتی در بافت متافیزیک و اخالق
بهطور خاص بر آن تأکید شيييده ،به معنای
برترین سييط و کارکرد نوس آمده اسييت:
یعنی آن قوهای که به واسييطۀ آن میشييود
در حقیقت اشيييیا نگریسيييت .اینجا ،نوس
همان برترین جز نفس انسيييان اسيييت که

ا ست .مهم این ا ست که نوس ،خودش هم
آن وجييه مشيييترك (صيييورت /طبیعييت/
زیبایی) را میسييازد ،هم وقتی در انسييان به
کار بیفتد ،میتواند آن وجه م شترك را در
اشييیا مشيياهده کند .نوس هم یک عنصيير
عینی م شترك در همۀ چیزها ست ،هم مثل
یک قوۀ ادراکی در انسيييان کار میکند و
کارکردش کشيييف و د یدن ه مان و جه
م شترك و معقول ا ست .البته ان سان همی شه
از باالترین مرتبۀ نوس اسيييتفاده نمیکند.
برترین کارکرد نوس ،مشييييا هدۀ حقی قت
اشیاست ،یعنی دیدن اینکه هر شی چگونه
چنین شده ا ست .چنین تأملی /م شاهدهای
کمتر ممکن ا ست برای ان سان د ست دهد.
ما بیشييتر وقتها یا شيياید هرگز از باالترین
کارکرد نوس بهره نمیبریم .در گذراندن
زنييد گی روز مره ،در تييأ مالت ا خال قی
معمول ،در سيياختن و صيينعتگری و هنر،
در بیشيييتر دانشهييا ،نوس در پييایینترین
سيييطحش به کار میآ ید .فقط در تأ مل
متافیزیکی و جسيييتوجو از بنیاد و اصيييل
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اشيييیاسيييت که نوس در واالترین سيييط

گرفته میشييود 1.دانسييتنی اسييت که برای

خویش در کار میآید .فقط گاهی ،بسييیار

خود دانسيييتن پیگیری میشيييود؛ بل که به

کم ،دست میدهد که انسان بتواند با نوس،

معنای دقیقتر ،مشييياهدهای اسيييت که فقط

و جه معقول اشييي یا را به م ثا به بن یاد اشيييیا

خود آن م شاهده ارز شمند ا ست ،نه اینکه

مشاهده (نه اثبات) کند.

از دل آن چیزی بیرون بیاید .م شاهدۀ ا صل

وقتی به مسألۀ بنیاد وحدت اشیا توجه
کنیم و وقتی حیرت ناشييی از مشيياهدۀ امر

و امر م شترك در همۀ ا شیا با چ شم نوس،
به خودی خود ارزشمند است.

مشيييترك در عین را بت اشييي یا را جدی

انسييييانی که به این جسييييتوجو و

بگیریم ،در واقع نوس در برترین سييطحش

مشييياهده اهتمام میورزد ،در واقع نوس یا

در کار است .روزمرگی رخ صتی نمیدهد

ه مان ودی عۀ الوهی در نفس خویش را به

که مراتب باالتر نوس به کار گرفته شيييود.

بهترین شييي کل به کار میگیرد .تأ مل یا

باالترین مرتبه و کارکرد نوس وقتی ظاهر

درنگریسيييتن (تئوریا) در حقیقت اشيييیا به

میشود که به دنبال منفعت یا سود یا هدف

واسييطۀ نوس ،یعنی به کار گرفتن جزئی از

خاصيييی نباشيييیم؛ وقتی تأمل را برای خود

وجود خوی شتن که جز برتر ان سان ا ست.

تيأميل کردن بخواهیم ،یعنی در تعقيل به

تئوریا ،فعالیت خداست و برای همین است

دنبال کشيييف یا مشييياهدۀ بنیاد تعقل یا امر

کييه اهييل متييافیزیييک ،نزد خييدا محبوب

معقول در اشييیا باشييیم؛ پس نوس به معنای

هسيييتند .انسيييان هنگام مشييياهدۀ حقیقت با

راسيييتینش وقتی به کار میاف تد که «ه مۀ

نوس ،شبیهترین وضعیت را به خدا دارد .به

ضيييرورت های ز ندگی و چیز هایی را که

چ یزی ،هر چ یزی ،می ن گرد و در آن

مایۀ آ سایش و سرگرمیاند» کنار گذا شته

نگریسيييتن ،امر زیبا ،کلی ،معقول یا الوهی

باشيييیم .اهل نوس ،فارغ از و ای جهان،

را میبی ند .این مشييييا هده فقط بهواسييي طۀ

در جسييتوجوی بینشييی آزادانه نسييبت به

حضور قوۀ نوس در نفس و وجود نوس در

اصييل اشييیا برمیآید .این جسييتوجو هیچ

اشیا ممکن است.

سيييود بیرونیای نييدارد .برای خودش پی
 .1این چند سيييطر ،بیانی آزاد از بند  582ب کتاب
آلفای بزرگ از متافیزیک ارسطوست.

اما ان سان نمیتواند همی شه با نوس (یا

344

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

برترین کييارکرد نوس) بييه اشيييیييا بنگرد.

که انسان میتواند آرزویش را داشته باشد،

زندگی کردن در میانۀ قوه و فعل ،زندگی

تقلید لحظاتی اندك اسيييت از آن چه خدا

روزمره و الزامات زی ستن در جهان انسانی،

همیشه دارد» (.)Elders, 1972: 196

اجازه نمیدهد که همیشيييه آن مرتبۀ نوس

 .4تئوریا :م شاهدۀ امتداد خویش در

در ما فعال باشد 1.اگر گاهی دست دهد که

دیگری و بنیاد اخالق

از هیاهوی زندگی ،از گرفتاریهای زیستن

ارسيييطو در تقریر متافیزیک ،به روشييينی

برای آسييودن و نودن رها شييویم ،ممکن

برترین کارکرد نفس ان سانی را با یک فعل

اسييت هنگام مواجهه با درخت یا حشييره یا

خاص تو ضی میدهد :فعل «درنگری ستن»

شيييمعدانی ،ناگهان رابت او ما را متوجه

(تئور یا /رؤ یت) .این ف عل ،دقی قاً کاری

این پرسش کند که این شمعدانی چیست؟

اسيييت که خدا به آن مشيييلول اسيييت و

چرا چنین بیگانه ا ست که هیچ ن سبتی با او

زیبيياترین و لييذتبخشترین فعييل ممکن

ندارم .اگر نوس در این لحظه فعال باشيييد،

برای ان سان ا ست .سعادت ان سانی به معنای

شيياید در همان لحظۀ مواجهه با امر ریب،

راسيييتین ،تمرین کردن این فعل و اشيييتلال

یک عنصيير مشييترك میان خویش و او را

هرچه بیشيييتر به آن اسيييت .زیرا این فعل،

مشاهده کنم ،چیزی که شمعدانی را زیبا یا

متضمن به کار گرفتن برترین جز نفس در

معقول یا اینچنین کرده اسييت .مشيياهدۀ آن

باالترین سط آن ا ست .از این جهت ،این

عنصر ،من را شگفتزده میکند :تحسین و

فعل ،متضيييمن سيييعادت اخالقی و عملی

لييذ تی در من میا نگ یزد کييه بی مالل و

اسيييت .اما این فعل ،همزمان یک فعالیت

بیگسييسييت اسييت .به نظر ارسييطو ،چیزی

نظری است که ارسطو نامش را فلسفۀ اولی

برتر از این سيييعادت و شيييادکامی نیسيييت:

یا دانش نخسييتین (یا دانش بررسييی موجود

تجربه کردن گاه به گاه لحظاتی شيييبیه به

بما هو موجود) گذاشته است .محتوای این

وضيييع یت دائمی خدا .به قول ا لدرز ،از

فعل اخالقی ،همان اشيييتلال به متافیزیک

شييارحان توماسييی ارسييطو« ،بهترین چیزی

اسييييت .متييافیزیييک برای ارسيييطو یعنی

 .1ابنرشد در تفسیر مابعدالطبیعه ارسطو این تعبیر را

نک ابن رشد ،تفسیر مابعدالطبیعه ،تصحی موریس

استفاده کرده است که «عقل ما ،گاهی بالفعل است

بویژ (بیروت :دارالمشرق  )1558ج .1618 ،3

و گاهی بالقوه ،اما عقل الهی ،همواره بالفعل است».
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درنگری ستن در ا صل ا شیا که این باالترین

به روشنی یگانگی و جداییناپذیری اخالق

و برترین مرتبۀ دانش نظری در تقسيييیمات

و متافیزیک را در منظومۀ فلسييفی ارسييطو

ارسيييطویی از علم اسيييت .بهعبارت دیگر،

توضييی میدهد .آنجا ارسييطو از باالترین

درنگریسيييتن در اصيييل اشيييیا از یک سيييو

درجۀ سييعادت انسييانی سييخن میگوید که

باالترین سييعادت عملی انسييان اسييت و از

همان باالترین سييعادت اخالقی اسييت .این

سييوی دیگر ،برترین دانش نظری .میشيود

سييي عادت با برترین ف عال یت نظری ممکن

گ فت برای ارسيييطو ،م تافیز یک واالترین

برای انسان به دست میآید ،یعنی با تشبه به

فعالیت اخالقی انسيييان اسيييت .انسيييان در

فعالیت الهی:

متافیزیک تشييبه به خدا را تمرین میکند و

خدایان بیش از همه ،انسان خردمند را دوست دارند:
کسانیکه عقل خود را میپرورانند و مشغول تعقلند.
خدایان آن بخشی از انسان را که برتر و شبیه
خودشان است بیشتر دوست میدارند و بنابراین به
کسانی که خرد را گرامی بدارند و بپرورند پاداش
میدهند ،چون مراقب چیزی هستند که برای خدایان
عزیز است و نیز چون آن مردمان اصیل و درست
عمل میکنند .پس انسان خردمند نزد خدا
محبوبترین است و لذا او از همه بیشتر احساس
سعادتمندی دارد.

شده ا ست .از همین رو ،تق سیمات عقل و

به این ترتیب ،ارسيييطو متافیزیک را

تشيييبه به خدا همزمان برترین فعل اخالقی
هم هسييت .با این وصييف ،از دید ارسييطو،
م تافیز یک و اخالق نمیتوان ند از هم جدا
با شند بلکه یگانهاند .متافیزیک ،هم برترین
فعالیت اخالقی اسيييت ،هم بنیاد اخالق را
میسييازد .وصييف سييعادت انسييان در دو
کتاب اخالق ،عیناً در متافیزیک نیز تکرار
دانش به نظری و عملی و جدا کردن اخالق
و متييافیزیييک از همييدیگر ،بييا عمیقترین
د ید گاه های ارسيييطو در بارۀ سييي عادت و
کارکرد نوس جور در نمیآ ید .ارسيييطو
نمیتواند روی این جدایی تأکید کند و در
واقع زیيياد هم آن را پررنييگ نمی کنييد؛
هرچند پس از او ،این جدایی پررنگ شييد
و مسیر فلسفه را تلییر داد.

ب ند  1175آ در اخالق نیکو ماخوس

جایی میان انسيييان بودن و الوهیت مسيييتقر
میکند و باالترین سط اخالق نیز همانجا
صيييورت میب ندد .م تافیز یک ه مان تقل ید
گاهبهگاه فعالیت محض خداست با استفاده
از عنصيير الوهی مشييترك در نفس انسييان.
این تقلید و ت شبه فقط به این وا سطه ممکن
میشييود که آن عنصيير الوهی در همهچیز
حضيييور داشيييته باشيييد .در این صيييورت،
مشيياهدۀ هر چیزی ممکن اسييت مشيياهدۀ
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ا صل و بنیاد با شد .نگری ستن در شمعدانی

خودآگاهیسييت .برای همین هم میگوید

میتوا ند م تافیز یک را راه بی ندازد ،اگر به

الزم نیسييت با دوسييت فقط دربارۀ مسييائل

دیدۀ نوس در آن نگری سته شود ،اگر نوس

پیچیيده و نظری سيييخن بگویم تيا از این

موجود در شمعدانی کشف شود.

شيييناخت مشيييترك لذت ببرم ،بلکه همین

این نگری ستن و ک شف وجه م شترك

زندگی روزمره در کنار دوسييت یا داش يتن

میان خویش و شيييمعدانی ،میان خویش و

نازلترین تجربه ها با یک دوسيييت ،مایۀ

دیگری ،باالترین سعادت برای انسان است.

لذت اسييييت ،چون در همین تجر به های

تئوریا باالترین سط سعادت است نه فقط

عادی دارم دوست را می شناسم و همزمان

به این سبب که انسان در عمل درنگریستن،

میتوانم خودم را بشناسم .شناختن خویش

دارد شييبیه خدا میشييود که این خود دلیل

در آینۀ دیگری به واسييطۀ داشييتن چیزهای

مهمی است .تئوریا همانا مشاهدۀ امتداد من

شبیه و مشترك میان ماست .همین شناختن

در دیگری و شييباهت بنیادی من با دیگری

خویش ،اساس اخالق و مبنای لذت است.

است.

میشييود گفت از نظر ارسييطو ،خودآگاهی

ارسيييي طو ا ین ن کتييه را در ا خالق

یا شناختن خویش یا درنگری ستن ،بی شترین

اویدموس دربارۀ دوسيييتی گفته اسيييت .بر

لذت و باالترین سييي عادت را همراه دارد.

اسييياس ضيييربالمثلی قدیمی میگوید که

کشيييف چیزی که من را من کرده ،چه در

«دوسييت ،خود دیگر من اسييت» .دوسييت،

آینۀ دوسيييت باشيييد ،چه با تأمل درونی،

شيييبیهترین فرد به خویش اسيييت .با اینکه

لذتبخش اسييت .شييباهت دوسييت به من،

دوسييت از من جداسييت و دو بدن مختلف

هم من را به خویش مینمایاند ،هم نشيييانم

داریم ،اما او بسیار به من شبیه است ،گویی

میدهد که من در وجود او ادامه دارم .این

که « یک خود من فک از من» در برابر من

تدوام و اتصييال را میتوان به هر چیزی که

ایسييتاده باشييد .شييناختن دوسييت برای من

به نوعی آن وجه مشترك را به من بنمایاند،

لذتبخش است چون با شناختن او ،خودم

کشيييف کرد .دیدن شيييباهت بنیادی من و

را هم میشيييناسيييم (اخالق اویدموس:7 ،

دیگری ،به من نشيييان مید هد که من در

 1254آ) .در این فقرات ،برای ارسيييطو،

چیزهای دیگر ادامه دارم.

اصيييل لذت ناشيييی از شيييناخت خویش یا

جالب است که ارسطو درست پس از
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شناختن و سعادت،

توضييی جریان خودآگاهی در دوسييتی و

میکند :برترین سط

د یدن خویش در آی نۀ دیگری ،توضيييی

آن سيييت که به دنبال هیچ منفعت بیرونی

میدهييد کييه بهترین و واالترین سيييط

نباشيييد ،بلکه برای نفس شيييناختن و نفس

خودآگاهی یا مشاهدۀ خویش ،وقتی است

سعادت با شد .خیر راستین ،به خودی خود

که انسيييان دربارۀ خدا تأمل کند ،زیرا او

خیر اسيييت و نبا ید به خاطر خیری دیگر و

باالترین خیر ا ست و «همی شه چ شیدن خیر

بیرون از آن ،خواسته شود .از اینجا ارسطو

باالتر ،لذتبخشتر اسيييت» .این اشيييارۀ

نتیجه میگیرد که شيييناختن به عنوان خیر

ارسيييطو به لذت الوهی و مشييياهدۀ اصيييل

اعلی و سعادت ایی با خودبسندگی همراه

الوهی درسييييت در ک نار ب حث از ام تداد

اسييت .این خودبسييندگی به معنای کاملش

خویش در دیگری میآید .گویی ارسيييطو

فقط برای خدا ممکن اسييييت .او فقط به

میخوا هد تلوی حاً بگو ید که من ام تداد

خویش مینگرد و خویش را تأمل میکند

خویش را نخست در آینۀ دوستی که به من

و از نگریسيييتن در وحدت و فعلیت محض

بسييیار شييبیه اسييت میبینم ،سييپس در هر

خویش لييذت میبرد .خييدا ،خودآگيياهی

چیزی که به نوعی با من اشيييتراکی دارد و

محض است ،زیرا تنها فعالیت او تعقل عقل

نهایتاً در تأمل دربارۀ خدا خود را می یابم

یا تعقل خویش است .برای انسان ،این حال

که میتوانم امتداد او یا شبیه به او باشم.

ممکن نیست.

در ه م ین ف قرۀ ا خالق ا یود موس

ارسيييطو ،واقعبینييانييه میگویييد کييه

( 1254آ) و فقرۀ پیشيييین آن (1255ب)،

نمیشيييود همواره در خویش نگریسييييت.

ارسيييطو میگوید ن هایتاً ز ندگی انسيييانی

آدمی نمیتواند آنقدر تنها باشيييد که خدا

چیزی جز شناختن نیست و شناختن ،ایت

تن ها و بین یاز اسيييت .آدمی باید در ک نار

انسيييان اسيييت .به تعبیر دیگر ،برترین خیر

دیگران باشيييد .نمیتوان از هر کس و هر

برای انسان ،شناختن و دانستن با نوس است

چیزی برک نار شييييد؛ با ید در ک نار و در

(هيمييان مشيييياهييده /تيئيوریييا) .زنييدگيی

اجتماع زندگی کرد .پس آن سعادت ایی

سيييعادتمندانه بر اسييياس این معیار پیش

را چطور با ید دن بال کرد اگر ناگزیریم از

میرود .ارسييطو آن نکتهای را که در آ از

خود بیرون شویم و در کنار دیگران باشیم؟

متييافیزیييک گفتييه بود ،اینجييا هم تکرار

پاسيخ ارسيطو باز هم با نگریسيتن به چشيم
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نوس است :آدمی میتواند در دوست و در

برترین ایت و خیری اسييت که انسييان در

هر شيييی دیگر ،همان چیزی را مشييياهده

اخالق و در حیات ان سانی میجوید .گویی

کند که در دروننگری میبیند .می شود در

آدمی نييه فقط در خودنگری ،بلکييه در

دوسييت ،یعنی انسييان دیگری که شييبیه من

دوسييتی و نگریسييتن در اشييیا نیز میتواند

اسييت و او نیز اهل تأمل اسييت ،آن عنصيير

تشيييبييه بييه خييدا را تمرین کنييد .الييدرز

الوهی عقالنی را ببینم .د یدن نوس در هر

( )Elders, Ibid: 33- 34تيوضيييي ی

دیگریای ،خواه دوست باشد یا شمعدانی،

میدهد که ارسيييطو در این فقرات اخالق

نوعی خودنگری اسيييت .کشيييف آن وجه

اویدموس ،اخالق اجتماعی و انسييانی را به

مشيييترك عقالنی ،بازیابی آن ودیعۀ الهی،

مرتبۀ الوهی ارتقا میدهد و شيييباهتی میان

چه با دروننگری با شد ،چه با نگری ستن در

اخالق ان سانی و و ضعیت خدایگانی برقرار

دیگری ،همان طی کردن مسيييیر سيييعادت

میکند؛ اینگونه است که در آثار مختلف

ا ست .فرقی نمیکند آن را کجا ببینم ،مهم

ارسطو ،متافیزیک و اخالق به هم پیوستهاند

این است که بکوشم آن را مشاهده کنم .به

و نمیتوان عمل را از نظر جدا دید.

نظر میرسيييد معنای جملۀ «دوسيييت ،خود
دیگر من اسييت» در واقع همین اسييت :اگر

نتیجهگیری

بتوانم در تعامل با دو ست همان عن صری را

در صيييفحات باال کوشيييیدم برخی از آثار

مشييياهده کنم که با دروننگری میتوانم،

ارسيييطو را برای یيافتن بنیياد و آ يازگياه

دوسيييت ،انگار خود من اسيييت .من خدا

متييافیزیييک بييازبخوانم .متييافیزیييک برای

نمیشيييوم تا در ایت تنهایی و یگانگی،

ارسطو در لحظۀ تولد و به معنای راستینش،

فقط خویش را بنگرم ،امييا می توانم در

بیش از آن که دانشی باشد که باید پیگیری

زندگی اجتماعی و در میانۀ طبیعت نیز شبیه

شيييود ،یک وضيييعیت اسيييت .وضيييعیت

به خدا باشم .در این صورت ،نگریستن در

متافیزیک برای انسييان از مواجهه با دیگری

اشييیا و کشييف وجه عقالنی مشييترك میان

آ از میشييود .خالف تفسييیرهای تفکیکی

خو یش و د ی گری ،یييک فعييل ا خال قی

که متافیزیک را از هر امر انضمامی و متفرد

خالص است ،به این سبب که این مشاهده،

جدا میکنند ،متافیزیک ارسيييطویی بدون

نوعی خودآ گاهی اسييييت و خودآ گاهی

دیدن دیگری و درگیر شيييدن با رابت او

ت
خود دیگر من:کشف بنیاد اخالقی متافیزیک در اندیشه ارسطو /سیده زهرا مبلّغ
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ممکن نیسييييت .با ید چیزی یر از من در

میبینييد ،زیبييایی معقول اسييييت .زیبييایی،

مقابل من باشد تا نخست بیگانگی او در من

هرچند تحسینانگیز و لذتبخش است ،اما

شگفتی و پرسشی بنیادی ایجاد کند .خودم

حیرتانگیز نیست .حیرت ،نخست باید در

بييه تنهييایی و در خلوت خویش برای بييار

مواج هه با امری ر یب ر بن ما ید .با ید

نخسييييت نمیتوانم با دروننگری به این

چیزی جز من ،چیزی که نخسييت نمیدانم

رابت و واهمه از ناشيييناسيييی برسيييم .باید

چیسيييت ،پیش رویم قد بلند کند و من را

چیزی باشييييد که از خویش بپرسيييم آن

خیره و میخکوب کنييد .این رابييت برای

چیسيييت و سيييپس در این دیگری ،چیزی

ار سطو در مواجهه با جهان و در م صاحبت

آشيينا را مشيياهده کنم که من را به تحسييین

با دیگری ممکن اسييت .بعد از این ،باید به

برانگیزد .این هم بييدون دیگری ممکن

چ شم نوس بتوانم آن وجه آ شنای دیگری

نی ست .دیگری آ از متافیزیک برای ان سان

را ببینم و زیبایی معقول او را کشيييف کنم.

اسييت .عنصييری که این مشيياهده را ممکن

اینهمه در معنای اصيييیلش باید در مواجهه

میکند ،وجود نوس در نفس ان سان ا ست.

با دیگریای بیرون از من ر دهد .هرچند

شياید گفته شيود نوس در انسيان همانطور

همزمييان من دارم خویش را بييا دیگری

که در خدا ،میتواند خویش را ببیند و از

مقایسيييه میکنم و آن وجه آشييينای درون

مشييييا هدۀ خویش لذت ببرد و ن یازی به

خویش را در دیگری بازمیبینم.

دیگری بیرونی نداشيييته باشيييد .بهعبارت

به نظر میرسيييد این فرایند در مورد

دیگر ،برخی معتقييدنييد کييه متييافیزیييک

خدا دقیقاً صادق نی ست .برای او امر ریب

ارسطویی در تنهایی انسان و با چشمپو شی

و بیگانه و واهمه شيياید معنا نداشييته باشييد

از هر یری ممکن اسيييت؛ چنان چه برای

چون او فعیلت کامل ا ست .چیزی بیرون و

خدا ،متافیزیک همین اسيييت و همانگونه

یر از او نیسيييت تا او را به حیرت آورد.

کييه سيييي طرهييای پ یش گ فتييه از ا خالق

خدا نوس مطلق و زیبایی محض اسيييت و

نیکوماخوس نشييان میدهد .اما همۀ مطالب

همین که خویش را بنگرد ،ه مۀ زی بایی و

پیشین را آوردم تا توضی دهم برای انسان،

ه مۀ نوس را یک جا میبی ند .پس او در

متافیزیک با خود تنها ممکن نیسيييت آ از

ایت متافیزیک زندگی میکند و به یک

شيييود .آن چه نوس از خویش در خویش

مع نا ،او ز ندگی راسيييتین را میز ید .برای
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انسيييان اما متافیزیک باید از یک جا آ از

این زیبایی را نمیشيييود بیرون از موجودها

شيييود و هرگز نیز بييه آن ييایييت الوهی

جُسيييت .همین سييينگ ،همین شيييمعدانی،

نمیرسييد .پس برای انسييان ،متافیزیک در

همین آدمی که پیش روی من اسيييت ،در

میانۀ رابت دیگری و قداسييت حضييور امر

تفرد و تشخص خاص خود ،حامل یک امر

الوهی صييورت میبندد .همچنانکه حیات

معقول و الوهی اسييت .نوس ،امر مشييترکی

ان سان در میانه و در حرکت ا ستمرار دارد،

ا ست که همینجا در درون من و درون هر

متافیزیک انسانی هم جایی در میانۀ خویش

موجودی به یک مع نا ( نه به یک ا ندازه)

و دیگری تقرر مییابد.

حضيييور دارد .برای کشيييف آن ،نباید به

از این منظر میشييود دریافت که چرا

خودم بنگرم و نه باید از جهان بیرون بروم.

ارسيييطو در تقریر تفصيييیلی متافیزیک به

اگر برای افالطون ،فل سفه /متافیزیک م شق

جزئ یات و افراد تو جه میک ند .از نظر او،

مرگ اسييت ،برای ارسييطو ،فلسييفۀ کشييف

امر الوهی و معقول (یا زیبا) را باید در خود

عنصر حیات و زیبایی در دیگری است.

اشيييیا دید .امر معقول ،چیزی بیرون از هر
فرد نی ست .جوهر هر موجود در خود اوست ،نه
بیرون از او ،نه در ج هانی فراتر .هر امر جزئی و
متفرد به خودی خود حامل یک مرتبه از نوس و
یک سط از زیبایی است.
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advantage of presenting a theory of art with other cultural contexts and paving
the way for a different mystical interpretation of art.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره دوازدهم ،شماره  ،28بهار و تابستان  ،1531صفحه 385-345

مطالعۀ انتقادی جایگاه عقل شهودی در خلق و فهم هنر سنتی از منظر سنتگرایان
جواد امین خندقی 8سیده مرضیه هندسی

8

تاریخ دریافت:

چکیده:::سنتگرایی یکی از جریانهایی است که به طور مستقیم در برابر باورهای تجددگرایانه قرار

1533/3/16

میگیرد .دیدگاه سنتگرایان در طول تاریخ اندیشه ،تبدیل به یک نظام فکری منسجم شده است .یکی

تاریخ پذیرش:

از زمینههایی که در این اندیشه جایگاه ویژهای دارد ،نظریه در باب هنر و زیبایی است .یکی از مفاهیمی

1533/6/21

که در فهم نظریۀ سنتگرایان در باب ادراك هنر و زیبایی اهمیت بسیاری دارد ،درك جایگاه «عقل

واژگان کلیدی:

شهودی» در خلق و فهم هنر سنتی از سوی هنرمند و مخاطب است .تبیین و بررسی تعریف سنتگرایان
از عقل شهودی و چگونگی کارکرد آن در خلق و فهم هنر سنتی ،امری مهم برای فهم چگونگی فرایند

عقل شهودی،

انتقال سنت است .در این پژوهش ،با بهرهگیری از روش گردآوری اسنادی و تحلیل کیفی ،پس از

هنر سنتی،

بررسی مفاهیم اصلی همچون سنت ،هنر سنتی و عقل شهودی بهعنوان چارچوب نظری ،جایگاه عقل

سنتگرایی،

شهودی در خلق و فهم هنر سنتی در دیدگاه سنتگرایان بررسی و نقد میشود .این پژوهش نشان

خلق هنر ،فهم

میدهد که دیدگاه سنتگرایان در مسائلی همچون کافی نبودن تعریف عقل شهودی ،مشخص نبودن

هنر.

کارکرد و متعلق شهود عقلی ،مفروضات یر قابل پذیرش برای همگان ،دچار شدن به کثرتگرایی
باطنی ،تبیین شخصیت عرفانی ا راقآمیز برای هنرمند و مخاطب ،تعمیمدهی نادرست و تعصب در
برخی موارد دچار مشکل است .همچنین در زمینۀ ارائۀ نظریۀ هنر در ارتباط با دیگر زمینههای فرهنگی و
زمینهسازی برای تفسیر متفاوت عرفانی از هنر مزیت دارد.
DOI: 10.30470/phm.2021.531681.2005

Homepage: phm.znu.ac.ir
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یکی از زمینههایی که در این اندیشييه

مقدمه
در م قا بل جر یان مدرنیسيييم ،جر یان های

جایگاه ویژهای دارد ،نظریه در باب هنر و

1

زیبایی است .سنتگرایان دیدگاه خود در

یکی از جریانهایی است که اندیشۀ ایشان

این باب را ذیل نظام فکری متافیزیکی بیان

بييه طور مسيييي ت ق یم در برا بر بيياورهييای

میکننييد .یکی از مفيياهیمی کييه در فهم

تجييددگرایييانييه قرار میگیرد .نسييييل اول

نظریۀ سييينتگرایان در باب ادراك هنر و

ا ندیشيييم ندان و مهمترین پایه گذاران این

زیبييایی اهمیييت ب يهسيييزایی دارد ،درك

جریان شيييامل افرادی همچون رنه گنون،2

جایگاه «عقل شهودی» یا «عقل کلی» در

آناندا کوماراسييوامی ،3فریتیوف شييوان 5و

یا «عقل ریاضيييی»

فکری متفاوتی شکل گرفت؛ سنتگرایی

تیتوس بورکهارت 4میشييود .این جریان با
اندیشييمندانی همچون سييید حسييین نصيير،6
مارتین لینگز ،7مارکو پالیس ،8ویتال پری،5
هیو ستن ا سمیت ،13ولفگانگ ا سمیت 11و
دیگران ادامه یافت .دیدگاه سييينتگرایان
در طول تاریخ اندیشييه ،تبدیل به یک نظام
فکری من سجم شده ا ست .این دیدگاه در
زمینههای مختلفی جاری اسيييت و در دورۀ
معا صر یکی از مهمترین جریانهای فکری
در بييارۀ شيييرق و رب (نييه بييه معنييای
جفرافیایی آن) بدل شده است.
1. Traditionalism.
2. René Guénon, (1886-1951).
3 . Ananda Coomaraswamy, (18771947).
4. Frithjof Schuon, (1907-1998).
5. Titus Burckhardt, (1908-1984).
6. (-1312).
7. Martin lings, (1909-2005).

12

مقابل «عقل جزئی»

13

اسيييت که در خلق و فهم هنر سييينتی 14از
سيييوی هنرم ند و م خا طب دارای اهم یت
ا ست .تبیین و برر سی تعریف سنتگرایان
از عقل شيييهودی و چگونگی کارکرد آن
در خلق اثر هنری سيينتی توسييط هنرمند یا
در فهم آن توسييط مخاطب یا مفسيير ،امری
مهم برای فهم چگونگی فراینييد انتقييال

سييينت

15

به مخاطب در معنای خاص آن

اسييييت .در این پژوهش ،با بهرهگیری از
روش گردآوری اسييينادی و تحلیل کیفی،
پس از بررسی مفاهیم اصلی همچون سنت،
هنر سييينتی و عقييل شيييهودی بييه عنوان
8. Marco Pallis, (1895-1989).
9. Whitall Perry, (1920-2005).
10. Huston Smith, (1919-2016).
11. Wolfgang Smith, (1930- ).
12. Intellect.
13. Reason.
14. Traditional art.
15. Tradition.
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چارچوب نظری ،جایگاه عقل شييهودی در

میگیرند که تنها راه شيييناخت ذات خدا،

خ لق و ف هم ه نر سيييي ن تی در دیييدگيياه

ع قل شيييهودی اسييييت .همچنین اح مدی

سنتگرایان بررسی و نقد میشود.

( )1385در مقالهای ،علم مقدس در دیدگاه

اگر پیشینۀ خاص و مستقیم با اشتراك

نصييير را تحلیل کرده و نتیجه میگیرد که

در م سألۀ ا صلی پژوهش مد نظر با شد ،این

در دیدگاه نصيير ،شييهود عقلی پیونددهندۀ

پژوهش پیشيييینه ندارد ،اما میتوان به چند

شناخت حقیقی و یقین علمی است؛ البته او

گروه از پژوهش ها بهعنوان پیشيييی نۀ عام

این دیدگاه را با انتقاداتی همراه میداند.

اشاره کرد.

گروه دیگر از پژوهشهييا مواردی

در میان پژوهشهای صييورت گرفته،

است که عقل شهودی یا شهود عقلی را در

تنها یک مقاله یافت شيييد که بحث عقل

بسيييتر عر فانی دن بال میکن ند .گرج یان و

شيييهودی را در زمی نۀ هنر مطرح میک ند.

هاشييمی ( )1351در مقالهای سييهم عقل در

امین خندقی و مو سوی گیالنی ( )1355در

شيييهودات عرفييانی از منظر ابن عربی را

م قا لهای ضيييمن بررسيييی و ن قد د ید گاه

بررسی کرده و نتیجه میگیرند که عقل در

سنتگرایان در باب هنر سنتی ،هنر مقدس

شيييهودات عرفانی کارکرد دارد .البته فقط

و هنر دینی ،نتی جه میگیر ند که در زمی نۀ

عقل شيييهودی یا کلی این جایگاه را دارد.

تعریف هنر سنتی و مقدس با عقل شهودی،

همچنین فاضييلی ( )1356در مقالهای چهار

انت قاداتی وجود دارد؛ این م قا له به فرای ند

مدل تبیینی در توجیه زبان عرفان را بررسی

خلق یا فهم هنر نمیپردازد.

کرده و نت یجييه می گیرد عقييل شيييهودی

در گروه د ی گری از پژو هشهييا،
میتوان به نمونههایی ا شاره کرد که ضمن

بهعنوان یکی از چهار مدل ،حضيييور عقل
در مقام قلب و نوعی شهود قلبی است.

بررسيييی موضيييوعی مرتبط بييا دیييدگيياه

گروه بعدی شييامل مواردی اسييت که

سيينتگرایان ،به عقل شييهودی هم اشيياره

عقل شييهودی یا شييهود عقلی را در بسييتر

دارند .رحمتی ،عباسييی داکانی و شيياکری

فلسييفۀ اسييالمی مطرح میکنند .جعفریان و

راد ( )1355در مقالهای به بررسيييی جایگاه

موسوی کریمی ( ،)1352موسوی کریمی،

عقل شييهودی در شييناخت ذات خدا مبتنی

صيييی ياد منصيييور ،و جعفری يان ( )1352و

بر دیدگاه ن صر و شوان میپردازند و نتیجه

موسيييوی کریمی ،عبدلآبادی و جعفر یان
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( )1353در سيييه مقالۀ جداگانه و مرتبط با

را بنیاد آگاهی دانسييته و بدون آن حصييول

هم به معنای شييهود عقلی در طرح اخالقی

آگاهی را منتفی میداند.

ابنسييینا پرداخته و آن را با دیگر دیدگاهها

نوآوری این پژوهش نسييبت به موارد

مقایسه میکنند و نتیجه میگیرند که شهود

یادشيده در این امر اسيت که مسيأله بهکلی

عقلی در دیدگاه ابنسینا ،ادراك حد وسط

متفاوت اسييت و هیچکدام از موارد پیشييین

بدون شيييوق و حرکت اسيييت که امکان

به عقل شهودی در زمینۀ فرایند خلق و فهم

مشييييا هدۀ معقول با ک مک ع قل ف عال را

هنر سنتی نمیپردازند.

فرا هم میآورد؛ ه م چ ن ین کمييا لیزاده
( )1353در مقييالييهای شيييهود را از منظر

 .0معنای سنت

سهروردی در مراتب ادراك حسی ،خیالی

برای فهم بهتر هنر سييينتی و جای گاه ع قل

و عقلی تحلیل میکند و نتیجه میگیرد که

شييهودی در خلق و فهم هنر سيينتی از منظر

در د ید گاه او ،حقی قت ادراك در مرا تب

سييينتگرایان ،ابتدا باید معنای «سييينت»

مختلف شييهودی اسييت .احمدی سييعدی

رو شن شود .سنتگرایان بر این امر تأکید

( )1383نیز در مقالهای شيييهود عقالنی در

دارند که « سنت» در معنای مصطل ایشان،

دیدگاه مالصييدرا را بررسييی کرده و نتیجه

امری مترادف بييا « عرف» 1یييا «عييادت»

2

میگیرد با مفاهیم و شييیوههای عرفانی گره

نييیسيييييت (.)Guénon, 2004: 211

خورده است .به عنوان گروه آخر ،میتوان

همچنین نمیتوان سيينت را امری تاریخی و

به مواردی ا شاره کرد که شهود عقالنی را

زمانی صرف دانست ،زیرا هر چیزی که در

در بسيييتر فلسييي فۀ رب مطرح میکن ند.

زمان و در نتیجه در تاریخ قرار بگیرد ،وارد

معماری و طالبزاده ( )1354در مقالهای

یک سيييیر بی بازگشييييت و تکرار نا پذیر

معنای شييهود عقالنی را در فلسييفۀ کانت و

میشييود .سيينت ،امری تاریخی نیسييت و از

فیشييته بررسييی کرده و نتیجه میگیرند که

اینرو ،تکرارپذیر است (نصر.)56 :1388 ،

هرچند کانت مخالف آن اسيييت و فیشيييته

سنت در این اصطالح شامل معانی مختلفی

خود را دریافتکنندۀ روح فلسيييفۀ کانت

میشود:

میداند ،در عین حال ،فی شته شهود عقالنی

 .1حک مت بیز مان ،بیصيييورت و

1. Custom.

2. Use.
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تلییرناپذیر که در آ از زمان آ شکار شده

 .1منبع وحی؛

است؛

 .2جریان تأثیر یا فیض که از آن منبع

 .2تج سم صوری این حکمت که در
طول زمان منتقل شده است؛
 .3سنت ،جریان پویای انتقال است؛
 .5مجراها یا بسييترهای انتقال ،سيينت
نام دارد (الدمدو.)143 :1385 ،

سيييرچشيييمه میگیرد و بیوقفه از طریق
مجراها و بسترهای متنوع منتقل میشود؛
 .3راه تحقق که اگر با ایمان کامل
دنبال شيييود ،فاعل انسيييانی را به مقامهای
پیدرپی میرساند؛

نصيير در اینباره ،سيينت را بهگونهای

 .5تجسييم صييوری سيينت در تعالیم،

تعریف میکند که تمام این معانی را شامل

هنرها ،علوم و دیگر عناصير که همه با هم

می شود .از منظر او ،سنت مجموعۀ حقایق

در تعیین خصييوصييیت یک تمدن بهنجار

و اصييولی اسييت که منشييأ الهی دارد و بر

دخييیييليينييد (Pallis, 2008: xxvii-

انسان وحی شده است .این حقایق و اصول

.)xxviii

که از طریق شيييخصيييیت های گوناگونی
ه م چون پیييا م بران ،ا ن بیييا ،اواتييارهييا 1و

 .8هنر سنتی

لوگوس 2نمود یاف تها ند ،از طریق مراکز

تمایز میان هنرها 4و پیشيييه ها 6و همچنین

انتقالدهنده منتقل شيييده و همراه با تمامی

هنرمند 7و پی شهور 8پدیدهای معا صر ا ست.

نتایج و تأثیرات این اصييول در حوزههای

سييي نتگرا یان این تفک یک را ناشيييی از

گونيياگونی همچون ح قوق ،سيييياختييار

جييایگزینی بینش یر سييينتی میداننييد

اجت ماعی ،هنر ،ن مادپردازی ،3علوم و نیز

( .)Guénon, 2004: 55در تمدن های

معرفت عالی 4توأم با ابزارهای ک سب آن،

سنتی ،هر امر مصنوع شامل هنر و پیشه ،دو

سيينت بهشييمار میروند (نصيير1383 ،الف:

امر زی بایی و کارکرد را باهم دارد .یعنی

 .)48الزمۀ تحقق یک سيينت کامل ،وجود

فا صلهای میان هنر و پی شه وجود ندارد .هر

چهار چیز است:

امر مصيينوع ،عالوه بر برطرف کردن نیازها

1. Avatar.
2. Logos.
3. Symbolism.
4. Supreme knowledge.

5. Art.
6. Craft.
7. Artist.
8. Artisan.
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و ضييرورتهای زندگی ،در زمینۀ نیازهای

 .3هنر سييينتی ضيييد طبیعتگرایی

1

درونی هنرمنيد و مخياطيب نیز نقش دارد

اسيييت (کوماراسيييوامی 17-16 :1385 ،و

(نصييير1383 ،ج .)55 :برای نمونييه ،یييک

.)78

ظرف در تمدن سييينتی را در نظر بگیرید.

 .5جستارمایۀ هنر سنتی از امور متعالی

این شی جنبۀ کارکردی (نوشیدن) و جنبۀ

و قد سی ن شأت گرفته ا ست (بورکهارت،

تزئینی (زی بایی) را همز مان دارد .جدایی

58 :1388؛ نصر1383 ،ب.)551-535 :

هنرهای کاربردی و زیبا ،محصيييول دورۀ

 .4در خلق هنر سيينتی ،اهمیت مواد و

مدرن اسييت و این تفکیک در دورۀ سيينتی

جنبۀ کیهانشييناختی آنها مورد توجه قرار

معنا ندارد .سرچشمۀ فرم و ساختار این هنر،

ميييیگيييیيييرد (شيييييوان116 :1372 ،؛

عالم مابعدالطبیعی و معنوی اسيييت که به

کوماراسوامی.)153 :1382 ،

هنرم ند ت عالی میبخشييييد .این امر ریشيييۀ

 .6هنر سيينتی کاربردی اسييت ،یعنی

تفاوت بزرگ میان هنر سيينتی و هنر مدرن

آمیزهای از کارایی ،زیبایی و تجلی جمال

اسييييت (نصييير .)334 :1384 ،طبق آن چه

الييهييی اسيييييت (نصييييير335 :1384 ،؛

سييي نتگرا یان در باب هنر سييينتی ب یان

کوماراسوامی.)186 :1382 ،

کردهاند ،ویژگیهای اصييلی هنر سيينتی در
موارد زیر خالصه میشود:
 .1هنر سييينتی آمیزهای از فييایييده و
زی بایی اسييييت و این دو جدایی نا پذیر ند
(کوماراسوامی55 :1386 ،؛ نصر1383 ،ب:
.)526

 .7هنرمند سيينتی در انضييمام ،انتزاع و
صورت از هنرمند ازلی و ابدی الگو گرفته
و بر ا ساس آن د ست به هنرآفرینی میزند
(شوان.)53 :1388 ،
 .8هنر سييينتی ،جای گاه ن مادپردازی
است .رمزپردازی در هنر سنتی ،یادآور آن

 .2فلسيييف يۀ هنر سييي نتی ،بييا معنييای

عهد ازلی و راهنمای ان سان در بازگ شت به

صييورتها ،چنانکه در فلسييفۀ سيينتی معنا

سوی مرتبۀ اعالی خود پیش از هبوط و به

مییابد ،سر و کار دارد و فهم هنر سنتی در

جييا یگيياه ملکوتیاش در وجود اسييييت

گرو فهم صورت است (نصر353 :1384 ،؛

(بورکهارت .)155 :1365 ،مانند اینکه نور

کوماراسوامی.)26 :1386 ،

در معماری سييينتی ،نماد و رمزی عمیق از

1. Naturalism.

ب
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ميعينييای وحييدت اليهيی اسييييت (ن.ك:

زبان آیینی آن نیز منشأ قدسی دارد (شوان،

بورکهييارت 58 :1386 ،و  .)115مطييابق

84 :1388؛ نصر1383 ،ج ،)43 :زیرا صرف

قييانون تنيياظر 1کييه شييييا لودۀ هر گونييه

مو ضوع نمیتواند هنری را مقدس گرداند،

نمادپردازی است ،هر شی برآمده از یک

بلکه با ید صيييورت آن نیز مقدس باشيييد

مبدأ مابعدالطبیعی به نحو خاص يی و در حد

(بورکهارت .)14 :1353 ،اما هنر دینی نیز

مرتبۀ وجودی خودش ترجمه یا حکایتی از

به دل یل موضيييوع یا وظی فهای که مورد

آن مبدأ اسيييت؛ چنان که از یک مرتبه تا

اهتمام قرار میدهد و نه به دل یل سيييبک،

مرتبۀ دیگر ،همۀ اشيييیا به هم وابسيييته و با

روش ،اجرا ،نمييادپردازی و خيياسيييتگيياه
یرفردیاش ،هنر د ی نی تلقی میشيييود

یکدیگر متناظرند (گنون.)56 :1375 ،
 .5ع مل هنرم ند سييينتی در خلق هنر

(ن صر1383 ،ب .)525 :هنر مقدس ،بخ شی

سيينتی ،مولود و محصييول کشييف و شييهود

از هنر سيينتی اسييت اما هنر دینی مربوط به

اسييت (نصيير )173 :1383 ،و همچنین برای

هنر مدرنی اسيييت که تنها موضيييوع دینی

م خا طب نیز نوعی شيييهود عقالنی پد ید

دارد (ن.ك :نصر1383 ،ج.)43-42 :

میآورد (نصييير1383 ،ب558 ،؛ ا لد مدو،

هنر مدرن در این اسيييت که هنر سييينتی در

.)242 :1385
در د یدگاه سييي نتگرا یان ،عالوه بر
مفهوم «هنر سيينتی» با مفاهیم «هنر مقدس»

تفاوت اصييلی هنر سيينتی و مقدس با

2

مواد ،شيييیوۀ اجرا و زمان خلق ،معطوف به
سيينت اسييت و همهچیز برگرفته از سيينت

و « هنر دینی» 3نیز روبرو هسيييتیم .هنر

صيييورت می پذیرد؛ اما هنر مدرن در امور

مقدس ،قلب هنر سنتی است که با مناسک

یاد شده ،مربوط به دورۀ مدرن (رن سانس به

و اعمال روحانی مربوط به دین و پیام الهی

بعد در هنر رب) اسيييت .بر این اسييياس،

حاکم بر سنت مورد بحث سر و کار دارد.

ارزشگييذاری سييينييت گرایييان صيييورت

این هنر ،اصيييول روحييانی را مسيييتقیمتر

میگیرد و هنر مدرن را در جای گاه نازل

منعکس میکند .نهتنها مو ضوع هنر مقدس

قرار میدهند .اگر این هنر مدرن موضيييوع

دینی اسيييت ،بلکه صيييورت ،نحوۀ اجرا و

دینی داشييي ته باشييييد« ،هنر دینی» نام یده

1. Law of correspondence.
2. Sacred art.

3. Religious art.
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میشود.
 .3عقل شهودی

نامشييروط ،عینی و پذیرای شييهود از مرتبۀ
فوق پد یداری (نوعی توا نایی ذهنی و قوۀ
ادراك و مشييياهدۀ امر متعال) در قالبی یر

برای واژۀ « »intellectدر متون مختلف،

قابل آفریدنی ا ست (الدمدو.)234 :1385 ،

عالوه بر «عقييل شيييهودی» برگردانهييای

این قوه ،هم در یافت میکند و هم انتقال

د ی گری ه م چون عقييل م حض ،عقييل

میدهد .فرایند فعالیت این عقل یعنی شهود

ماورا الطبیعی ،عقل مافوق ،عقل قدسيييی،

عقلی ،حقیقتی اسييت که بدون شييک فراتر

عقييل کييل ،ذات عقييل ،عقييل نخسيييتین،

از صرفِ قوۀ اح ساس ا ست .یعنی نیرویی

بصیرت عقلی ،علم قدسی ،علم حضوری،

که وسييیعتر از اسييتدالل و فکر ،مربوط به

علم آسيييمانی ،علم مبتنی بر سييينن معنوی،

شيييهود حقایق ابدی اسيييت (بورکهارت،

علم الهی ،علم سنتی ،علم بیوا سطه و علم

 .)53 :1386در واقع ،شيييهود در این جا به

شهودی نیز بیان شده است .در این نو شتار

معنای هر حکم ،راهحل یا نتیجهای اسيييت

ما از واژۀ «عقل شهودی» استفاده میکنیم.

که بهطور ناگهانی در آگاهی حاضيير شييود

مفهوم عقل شهودی و همچنین شهود

(خوارزمی و م یا نداری .)71 :1355 ،یعنی

عقلی در دیدگاه اندیشيييمندان مختلفی از

مقدمات اسييتدالل منطقی در عقل جزئی را

سنت عرفان ،فل سفۀ اسالمی و فل سفۀ رب

نيدارد .از یيک منظر ،میتوان گفيت کيه

مطرح شده ا ست .از یک سو ،میتوان در

شناخت شهودی بر دو نوع است:

شيييرح این مفهوم از این منابع بهره گرفت،

 .1توانایی ادراك سيييریع و مسيييتقیم

اما این امر میتواند سبب ایجاد م شکل در

یک پد یده بهعنوان وجهی از وجوه تفکر

تبیین دیدگاه سيينتگرایان باشييد؛ زیرا در

عقالنی؛

هر یييک از این زمینييههييا ،مبييانی نظری

 .2کشييف حقیقتی یافتنی که در عالم

متفاوتی اسييتفاده شييده اسييت که میتواند

ح ضور دارد و سالک با سلوك آن را در

نتایج را متفاوت سييازد .از اینرو ،در تبیین

مییابد (خادمی و گلآقایی.)52 :1385 ،

مفهوم عقييل شيييهودی ،تمرکز بر آرای
سنتگرایان یا مفسران ایشان است.
ع قل شيييهودی ،قوهای شيييخصيييی،

در دیييدگيياه سييينييتگرایييان ،عقييل
شييهودی ،قوهای اسييت که حتی مطلقبودنِ
خودِ مطلق و نسيييبیبودن تعی نات را به قدر
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دسترسی بشری معلوم کرده است .این عقل

آورد چه هسيييت و چه باید باشيييد .الهام،

در عالم کبیر و صيييلیر بهطور عارضيييی،

همچون وحی ،نوعی امالی الهی اسييييت؛

مخلوق است .عقل شهودی مخلوق بازتاب

البته با این تفاوت که در وحی ،روحالقدس

نور در مرکز وجود اسيييت .به نفس جوهر

یک شيييریعت و پیام با پیروی واجب را با

خود ،هر آنچه دانسييتنی باشييد ،میداند و

قدرت تمام القا میکند .در حالی که پیلام

در همۀ عالم جریان دارد و به طور طولی تا

ال هامشييييده ،به هر در جه از اعت بار ،وا جد

به یر متناهی گشيييوده میشيييود (شيييوان،

اهمیت اعتقادی نیسيييت و صيييرفاً نقشيييی

 .)555 :1387عملی کييه توسيييط عقييل

روشيينگرانه در چارچوب آن پیام اصييلی

شيهودی انجام میشيود ،کشيف ،1وحی،2

دارد .الهام روحالقدس بدین معنی نیسيييت

الهام 3و معرفت 4اسيييت (شيييوان:1387 ،

که الهام جانشيييین عقل شيييده و یا از همۀ

 .)555این تعبیر نشييييان میدهييد کييه در

محدودیتهای طبیعی رها شده است ،چرا

دیدگاه سييينتگرایان با معنای دوم از دو

که در این صييورت وحی اسييت و نه الهام.

حييالييت بيياال روبرو هسيييتیم .هر یييک از

البته اشييراق روحی و معنوی ،فقط در پرتو

شيييهودات عقلی ،مرتبهای از مراتب عمل

معرفت راسيييتین به ماورا الطبیعه حاصيييل

عقل شهودی ا ست .در این میان ،ک شف،

می شود .این مفهوم با اشراق و شهودی که

شهود و وحی عاری از هرگونه اوامر مادی

برخی فالسيييف يۀ معيياصييير از آن سيييخن

بهشيييمار میروند ،اما گاهی الهام و معرفت

میگویند ،مطلقاً ارتباطی ندارد .اشيييراق و

قلبی با اوامر مادی مخلوط میشيييو ند .در

شهود فالسفۀ معاصر ،جنبۀ محسوس دارد،

این تعابیر ،ک شف همان وحی ا ست ،با این

مادون امور اسيييتداللی اسيييت اما اشيييراق

تفيياوت کييه کشيييف محض ،نوعی وحی

واقعی ،عقل محض و مافوق امور استداللی

ذهنی و م تدانی اسييييت ،ا ما وحی ،نوعی

اسييييت (گيينييون .)48 :1372 ،از ایيينرو

کشييف عینی و متعالی اسييت .وحی نوعی

نمیتوان بر اسييياس دیدگاه ایشيييان مبانی

تجلی عینی و رمزی نوری در ژرفای وجود

فلسفی سنتگرایان را تبیین کرد و باید این

ان سان ا ست؛ تذکاری برای ان سان تا به یاد

دیدگاه در بستر فکری خودش تبیین شود.

1. Discovery.
2. Revelation.

3. Inspiratation.
4. Knowledge.
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بهعنوان جمعبندی ،میتوان گفت که

معرفت ح ضوری نی ست ،زیرا تنها از طریق

عقل شيييهودی بیواسيييطۀ مفاهیم ذهنی ،به

اسيييتنتيياج بييه ذوات میتوان بييه معرفييت

شيييهود ح قایق کلی و فراگیر می رسييييد.

حضيييوری رسييي ید .همچنین ع قل جزئی،

همانطوری که شهودهای ح سی ،حا صل

مدرك کل یات منطقی اسييييت ،ا ما ع قل

مواجهۀ م ستقیم و بیوا سطه با مح سو سات

شييييهيودی ،مييدرك ميبييادی و اصييييول

است ،شهود عقلی حا صل مواجهۀ م ستقیم

مابعدالطبیعی و شيييهودی اسيييت .میتوان

با حقایق فراگیر و کلی ا ست .از این جهت

گفت که عقل جزئی ابزار عقل شيييهودی

شيييهود های عر فانی ،فراعقلی بهشييي مار

ا ست .البته به شرط آنکه از ا ستب صار عقل

میروند (ن.ك :رحمتی ،عبا سی داکانی و

شهودی الهام گرفته با شد یا از اندی شههای

شاکری راد.)1355 ،

صيييح ی و واقعی يتهييای دق یق بهره برد

 .4تفاوت عقل شهودی و عقل جزئی
عقل جزئی نوع دیگر عقل و در مقابل عقل

(شوان .)555 :1387 ،یعنی در مراتب طولی
میتوان عقل شهودی را پایۀ شناخت عقل
جزئی دانست.

شييهودی اس يت که در تعابیر مختلف به آن

عقل شيييهودی بر قواعد بنیادی اعتبار

عقل جزئی ،عقل اسيييتداللی ،عقل منطقی،

میبخشد .شایسته است عقل جزئی از خود

عقل مادون ،عقل جز  ،علم ح صولی ،علم

عبور کند و به شييهود عقلی حق ،یعنی علم

جدید ،علم کمّی و علم باواسطه گفته شده

بیواسييطه به حق برسييد .در عقل شييهودی،

است .این عقل در بستر فلسفههای مختلفی

نزدیکترین و سیله ،شهود عقلی ا ست .اما

مطرح شده است ،اما خود سنتگرایان در

در عقل جزئی ،نزدیکترین وسيیله شييهود

اینباره مطالب کافی دارند.

عقلی نی ست ،بلکه و سیلهای ا ست که ما را

عقل جزئی ،قوۀ دانشِ باواسيييطه در

به عقل شيييهودی میرسيييا ند و این عقل

یاب بینشِ بیواسيييطه اسيييت .عقل جزئی

شييهودی ،به نوبۀ خود نزدیکترین وسييیلۀ

ماهیتاً و در کارکرد صوری است .این عقل

وصييول به هدف اسييت .از این حیث ،عقل

ه مان ند عقل شيييهودی ،نور مجرد سيييی ّال

جييزئييی ارزش فييراوان دارد .ایيينييکييه

نیسييت و اسييتحکام و اعتبار خود را از عقل

سنتگرایان عقل شهودی را برتر میدانند،

شييهودی گرفته اسييت .این عقل متضييمن

بييدینمعنييا نیسييييت کييه منکر قييدر عقييل
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جزئیاند .اشکال و اعتراض سنتگرایان به

مطابق مبانی نظری سيينتگرایان و تصييری

ان سان متجدد و فل سفۀ جدید ا ست که چرا

در برخی موارد ،این امر مسيييلم اسيييت که

عقل جزئی را فراتر از جایگاهی که درخور

ع قل شيييهودی در فرای ند خلق و فهم هنر

آن ا ست ،نشانده و در حق او لو کردهاند.

سيينتی نقش دارد؛ اما از آنجایی که بهطور

در نظر نداشييتن تمایز بین عقل شييهودی با

مفصييل این فرایند در دیدگاه سيينتگرایان

عقل جزئی ،سبب پر ستش روحیات فردی

مطرح نمیشييود ،نیاز اسييت که بر اسيياس

و ضدیت با سنن معنوی می شود که ری شۀ

مبييانی متييافیزیکی موجود ،این امر تبیین

هر نوع انحراف است (گنون.)83 :1372 ،

شود .دربارۀ این موضوع ،در دیدگاه دیگر

عقل جزئی برای شروع کار و فعالیت،

اندی شمندان مطالبی آمده ا ست یا مف سران

نیازمند مواد خام ،کافی و منا سبی به شکل

آن ها مطالبی در این باره بیان کردهاند ،ا ما

اطالعات و دادهها اسييت ،اما دربارۀ «هیچ»

اليزام ياً بييا چييارچيوب نيظيری انييدیشييييۀ

نمیتوان اسييي تدالل منطقی کرد و پس در

سيينتگرایان همخوانی ندارد .از اینرو در

ن ت یجييه ،ن می توان در مورد ا مور جز ئی

بخشهييای آتی ،جييایگيياه و نقش عقييل

ا ستدالل آورد .اما عقل شهودی ،مواد خام

شييهودی در زمینۀ خلق و فهم هنر سيينتی بر

را از طریق بصييیرت و یا شييهود عقلی به

اساس شواهد و توضیحاتی بیان میشود که

دست میگیرد .عقل شهودی نسبت به عقل

در مباحث دیگر آمده و با فرایند خلق یا

جزئی ،هم مبتدا و هم منتهاسيت .از سيویی

فهم هنری همخوان است.

تا عقل شييهودی نباشييد ،مواد خاص کافی

توجه به این امر که نقش و کارکرد

در دسييترس نیسييت تا عقل جزئی بر روی

عقل شييهودی در خلق و فهم هنر سيينتی به

آنها کار کند و معلومات جدید به دسييت

صييورت مفصييل در دیدگاه سيينتگرایان

آورد .از طرفی معلومات جدید عقل جزئی

نیامده اسيييت و با توجه به مطالبی که ذکر

باید تبدیل به مشهودات شود وگرنه به کار

شد ،میدانیم عقل شهودی نقش مهمی در

نمیآ ید (ملک یان357 :1378 ،؛ ا لد مدو،

این امر ایفا میکند؛ به این ترتیب ضرورت

.)531-237 :1385

این پژوهش آشکار می شود و به ما در فهم

 .5جایگاه عقل شهودی در خلق و

بهتر دیدگاه سنتگرایان در باب نظریۀ هنر

فهم هنر هستی

یاری میرسييياند .با ذکر این مقدمۀ کوتاه،
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در ادامه نقش و جایگاه عقل شيييهودی در

راسيييتييای تخلق بييه اخالق الهی ،تمييام

خلق و فهم هنر سنتی تبیین میشود.

و یژ گیهييای ا ل هی را در خود م ت ج لی

 .0-5خلق هنر سنتی

میکند ،زیرا این صورت از آنِ صانع است
(ن.ك :شيييوان75 :1388 ،؛ بورکهييارت،

ا گر ب خوا ه یم م ب ت نی بر مبييا نی ن ظری

 .)11 :1365این امر ،پیشزمینييهای برای

سييينييتگرایييان ،تصيييویری نظيياممنييد از

فراینييد مطلوب خلق هنری اسييييت .یعنی

چگونگی بهره منييدی هنرمنييد از عقييل

ضييرورت دارد هنرمند پیش از خلق اثر این

شيييهودی در خلق اثر هنری ارائ يه کنیم،

زمینۀ فکری را دا شته با شد و ن سبت خود با

میتوانیم با توجه به تعریف هنر سييينتی و

خالق را بداند.

و یژ گیهييای ه نر منييد سيييي ن تی از م ن ظر

اگر فرایند خلق اثر هنری را در معنای

سنتگرایان ،چنین تبیینی داشته باشیم؛ این

عام آن و در بسيييتر دیدگاه سييينتی مد نظر

امر در قا لب چ ند نک ته و توضيييی ارا ئه

داشيييته باشيييیم ،به نظر میرسيييد در گام

میشود.

نخسيييت ،هنرمند برای خلق یک اثر هنری

پیش از بیييان فراینييد خلق هنری در

سييينتی ،ابتدا به دنبال ا یدۀ آن اسيييت .از

دیدگاه سيينتگرایان ،باید به این امر توجه

آنجایی که این ایده نوعی از تجلی سيينت

داشييت که در این دیدگاه ،در نظر داشييتن

را به همراه دارد یا از آن گرفته شده است،

ارتباط هنرمند با خدا بسيييیار مهم اسيييت.

پس هنرمند نیازمند فهم آموزههای سييينت

مبتنی بر د ید گاه دینی ،خدا انسييييان را بر

است .همانطور که پیشتر بیان شد سنت،

صورت خود آفرید و این امر سبب شد تا

آن اصيييول ثييابييت و جيياودان فرازمييان و

ان سان به علت صورت الهی ،خود یک اثر

فرامکان برگرفته از ادیان آسمانی و تج سم

هنری و در عین حال ،یک هنرمند باشد .او

حقیقت است .هنرمند سنتی برای فهم سنت

یک اثر هنری اسيييت ،زیرا خدا انسيييان را

و آموزههای سييينتی نیاز به عقل شيييهودی

تجلیگاه صييورت خود آفریده اسييت .از

دارد ،زیرا درك صييحی این آموزهها نیاز

سوی دیگر ،هنرمند ا ست ،زیرا نحوۀ عمل

به آن دارد و جز با این وسييیله قابل وصييول

خلقت الهی را در خلق هنر سييرمشييق خود

نیست.

قرار میدهد .انسييان بهعنوان جانشييین خدا،
خود زیباترین اثر هنری خداوند ا ست و در

مطابق دیدگاه سنتگرایان ،هنرمند با
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روشهای گوناگون ،از تأثیرات پریشانگر،

تعیین میکند .از آنجایی که هنر سنتی در

ه یجييانييات زودگييذر ،خیيياالت د ن یوی،

تميام مراحيل و اجزا مبتنی بر آموزههيای

خودخواهی و خودا ندیشيييی خود را دور

سنتی است ،درك و فهم آنها نیز مبتنی بر

میک ند و این شيييیوه را پیش میگیرد تا

بهرهگیری از ع قل شيييهودی اسييييت .در

صيييورت ،فرشيييته یا مظهر خدا را در ذهن

دیدگاه سييينتگرایان ،هنرمند سييينتی در

خود بیييابييد .معرفييت واقعی بييه هر چیز از

کاربرد مواد و مصيييال به اهم یت کی هان

مشاهدۀ تجربی یا عینی صرف آن ،حاصل

شناختی آنها توجه ویژهای دارد و در خلق

نمیشيييود ،بلکه هنگامی روی میدهد که

هنر سنتی ،به ا صل وحدت وجود ،وحدت

عالم و معلوم ،شاهد و مشهود ،در فرایندی

ماده و معنا ،روحان یت و نفسيييان یت توجه

واالتر از ت مایز ،با ی کدیگر تالقی یاب ند

دارد .اینهميه فقط بيا بهرهگیری از عقيل

(کومياراسيييوامی .)15-18 :1385 ،ممکن

شهودی ممکن ا ست و بدون آن نمیتوان

اسيييت این اشيييتباه پیش آید که منظور از

به این م عانی دسييييت یا فت؛ زیرا همین

شيييهود در بیان باال ،شيييهود خیالی اسيييت.

مفاهیم از جمله اموری اسيييت که با تجربۀ

شيييهود عقلیای که مقدمۀ خلق اثر هنری

عینی یا عقل جزئی میسر نمیشود و هنرمند

ا ست ،شهود خیالی نی ست .در واقع ،نوعی

در قالب نوعی سلوك با بهرهگیری از عقل

ادراك دوسویۀ عرفانی است که مدرِك و

شهودی به این شناخت میرسد .این چیزی

مدرَك در آن همزمان نقش دارند و ماده

است که هنرمند مدرن یا پستمدرن به آن

و محسوسات در آن نقش ندارد.

اهت مام ندارد و معطوف به دانش و تجر بۀ

در حین آفرینش هنر سييينتی ،هنرمند

شخصی و نه با شهود عقلی حقیقت دست

پس از شييهود عقلی سيينت و دریافت ایده،

به خلق اثر هنری میز ند .هنرم ند سييينتی

بدون دخالت امیال و خواسيييته های مادی

چون یک سيييالک از گام آ ازین تا اتمام

خود ،تالش در ظهور و تجلیبخشيييی امور

خلق اثر هنری نیاز به شيهود عقلی به معنای

مت عالی دارد .یعنی هنرم ند در فرای ند خلق

خاص آن دارد.کوماراسيييوامی در این باره

اثر هنری ،چگونگی تجسيييم ایده در قالب

بیان میکند که واالترین مقصييود و هدف

محسييوس را طراحی میکند .در این میان،

هنر سنتی ،آشکار کردن همان اصل واحد

چگونگی مواد ،سييبک و ش يیوۀ خلق را نیز

اسييت که در قالبهای کثیر و متنوع جلوه
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مین ما ید .بر خالف هنر مدرن که تن ها با

بهگو نهای ع مل میک ند که هنر سييينتی

انعکاس عالیق مدرن ،بدون عنایت به من شأ

حاکی از الهام آسيييمانی آمیخته با قریحه و

وا حد کثرات ،همواره به ب عد کثرت نظر

طبیعت خاص قومی باشييد .هنرمند این کار

دارد (کوماراسييوامی .)188 :1382 ،در این

را از طریق دانشييی قاعدهمند انجام میدهد

د ید گاه ،جوهرۀ هنر سييينتی بازگردا ندن

و بييداهييه پردازی صييييرف فردی در آن

کثرت طبیعييت بييه وحييدت نظم اسييييت؛

جایگاهی ندارد .این سيييلوك هنری بدون

بدینمع نا که هنرم ند ،ه مۀ مخلو قات را

بهرهگیری از عقل شييهودی ممکن نخواهد

برای بازگشييييت به سيييوی خداو ند مه یا

بود .برای نمو نه ،با آن که جن بۀ مادی هنر

میسييازد (کوماراسييوامی .)36 :1385 ،این

معماری نسييي بت به هنر های دیگر بیشيييتر

امر تنهييا بييا فهم وحييدت از طریق عقييل

اسيييت ،اما میتوان گفت که انسيييان را در

شهودی و درك چگونگی بخ شیدن قالب

حالت تعادل و وقار ،مجذوب حضور زمان

محسوس به آن ،میسر است.

حال می سازد .محراب معابد و م ساجد ،از

از منظر سنتگرایان ،سنت در تمامی

باب شباهت و مماثلت ،مأمن و ملجأ است

شئون و مراتب متجلی ا ست و هنر سنتی،

(بورکهارت 35 :1386 ،و  .)66طبق مبانی

سييينت را در قالبی محسيييوس به مخاطبان

نظری سييينتگرایان ،معمار سييينتی ،بدون

نمييایش میدهييد .پس میتوان گفييت هنر

بهرهوری از عقل شيييهودی نمیتواند چنین

سنتی ،خاستگاه الهی دارد و عنا صر آن در

هنری را ب یافری ند .فهم چنین تجلیای و به

فرایند ایده تا خلق ،برگرفته از شهود عقلی

کار بسييتن آن در خلق هنری ،نیاز به وجود

ا ست و صرفاً مح صول تراو شات ذهنی و

اصل آن در درون هنرمند سنتی دارد و این

پندارۀ درونی هنرمند نی ست .این امر سبب

ادراك بدون عقل شييهودی میسيير نیسييت.

می شود که هنر سنتی بر خالف هنر مدرن

دلیل نقش عقل شهودی در فرایند خلق اثر

اروپا که اشيييیا را آنچنان که به خودی

هنری از منظر سييينتگرایان این اسيييت که

خود هسيييتند ،بازنمایی میکنند ،اشيييیا را

آنها بر این امر تأکید دارند که هنر سنتی /

چنان بازنمایاند که ن سبت آنها را با خدا و

مقدس راهی برای انتقال سيينت به مخاطبان

مبدأشان بیان کند (نصر.)358 :1384 ،

اسيييت و تجلی سييينت در هنر نمیتواند از

هنرمند سييينتی در پروسيييۀ خلق اثر،

عاملی جز هنرمند باشيييد ،زیرا هنر معلول
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اوسييت .بر این اسيياس ،ضييروری اسييت که

بیشتر در خود تشبیه کند و این امر نادرست

هنرمند ،سنت را ادراك کرده با شد و طبق

است (بورکهارت.)56-55 :1386 ،

تصييری سيينتگرایان ،فهم حقیقت آن جز

برای خلق هنر سينتی ،باید محتوا ،فرم

با شيييهود عقلی میسييير نیسيييت .از اینرو،

و ابزار با بهرهگیری از ع قل شيييهودی و

میتوان گفت شهود در فرایند ایده تا خلق

مبتنی بر سنت باشد .شاید در وهلۀ نخست

اثر هنری ،شيييهود عقلی در مع نای خاص

به نظر برسيييد که عقل شيييهودی فقط در

سييينتگرایان اسيييت .این امر نقش شيييهود

محتوا کييارکرد دارد و برای فرم و ابزار

حسيييی و خیالی را انکار نمیکند بلکه از

نیسييييت .ا ما این تصيييور با م بانی نظری

منظری متفياوت ،شيييهود عقلی را در این

سنتگرایان همخوانی ندارد .همانطور که

فرایند دخیل میداند.

پیشتر نیز عنوان شد ،از منظر سنتگرایان،

سييي نتگرا یان به این امر نیز اذ عان

فرم و شیوههای خلق هنر سنتی باید برگرفته

دار ند که ممکن اسيييت عناصييير فرمی و

از سييينت باشيييد و همچنین ابزار مبتنی بر

تکنیکی هنر سيينتی از سيينتهای یر دینی

لحاظ جنبۀ کیهانشييناختی و اصييول سيينت

باشييد ،مثل گنبد که از قبل اسييالم وجود

اخذ شيييود و شيييناخت این امور راهی جز

داشته است ،اما در هنر سنتی ،عناصری که

عقل شيييهودی ندارد .توجه به این نکات

با روح ادیان سازگار با شد ،جذب شده و

نشيييان میدهد که در این دیدگاه ،هنرمند

عناصيير ناسييازگار حذف میشييوند .برای

سنتی از طریق عقل شهودی این شناخت را

نمونه ،در اسييالم ،شييرك حرام اسييت ،به

به دسييت آورده و در فرایند خلق اسييتفاده

همین دل یل در اسيييالم ،هیچ گاه تصيييویر

میکند .در دیدگاه سييينتی ،رمزها در خلق

خداو ند بازنمایی نمیشيييود و هنرم ند به

هنری اهمیت دارد و هیچ رمزی کاملتر از

سمت نقوش نمادین ،اسلیمی و گیاهی می

نور برای ی گانگی الهی وجود ندارد .فهم

رود .دلیل عدم جواز ،ناتوانی صورتها در

این آموزه با ع قل جزئی ممکن نیسييييت.

توص يیف حقیقت مطلق اسييت .بورکهارت

هنرمند سنتی به دنبال مواجه کردن مخاطب

در اینباره اشاره میکند که در این صورتِ

با ت صویر رمزی از کمال خوی شتن ا ست و

انسييانانگارانه ،احتمال این خطر اسييت که

میکوشييييد آن را از قوه به ف عل درآورد.

ان سان خود را ببیند و ت صویر الهی را هرچه

برای نمونييه ،در معميياری ،نور نييه ت نهييا
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قسمتهای مختلف بنا را وحدت میبخشد،

هنرمند سييينتی با ر یاضيييت و سيييلوك از

بل که همچنین به م ثا به مل ناطیسيييی برای

هرگونه نمایش فردیت و خودنمایی د ست

جذب جان انسيييان به سيييوی وحدت عمل

کشيييی يده و در خلق اثر هنری ،تالش در

میکنيد .هيدف هنر معمياری مسيييجيد و

نمایش وحدت باطنی ادیان دارد.

کلیسا ،آگاه ساختن ان سان از ابعاد قداستی

هنرم ند سييينتی ،همچون کیم یاگری

اسييييت که او در خود دارد و جن به های

اسييت که در وهلۀ اول ،مس وجودی خود

گوناگون خاص خود را به مثابه امتدادهای

را به طال مبدل میکند و برای دریافت الهام

آن ابعاد به او عرضه میکند (لینگز:1351 ،

و شيييهود ،نفس خود را عاری از هرگونه

.)142-141

ناخال صی میکند؛ سپس با اک سیر معرفت

در دیدگاه سييينتگرایان ،امور مادی

قدسی و شناخت مینوی خود هر مادهای را

بهواسيييطۀ نور مشيييخص میشيييوند .رنگ،

به طال مبدل می سازد .برای به ظهور و بروز

شکل و حالت آنها از یکدیگر قابل تمییز

رساندن امر قدسی ،هنرمند نباید از نفسانیت

میشيييود .بدون نور ،سيييایر اشييي یا قابل

و فرد یت خود ،خلقِ اثر ک ند .بل که برای

شيييناسيييایی نیسيييتند .این امر در معماری

جاودانگی اثرش باید به عقل شييهودیاش

اسالمی جایگاه ویژهای دارد ،همانطور که

تک یه کند .هنرمند سييينتی با هدف انت قال

در نور ،نمييادی از مطلق وجود اسييييت.

مفاهیم قدسيييی و تجسيييم ادراکات عقل

و حدت و چگونگی وحدت در کثرت از

شيييهودی ،اثر هنری میآفری ند .در همین

معارف قدسييی پر اهمیتی اسييت که قابل

مورد ،نصر بیان میکند که هنرمند در خلق

درك با عقل جزئی نیسيييت ،بلکه فقط با

هنر سييينتی ،بر خالف هنرمند جد ید برای

عقل شهودی فهم می شود .هنرمند در خلق

نمایش اح سا سات و آرمانهای خود نمی

هنر سييينتی و تجلیبخشيييی به امر متعالی و

کوشييييد ،بل که با صيييی قل دادن روحش،

معييارف قييدسيييی ،بييایيد نفس خود را از

فردیت را کنار گذاشته و ادراکات شهودی

هرگونه ناخالصيييی و آلودگی پاك کند.

را به تصييویر میکشييد .هنر سيينتی همواره

روح خود را مانند آینه صیقل دهد تا بتواند

راهی برای حضييور تقدس و زیبایی اسييت.

با عقل شيييهودی انوار قدسيييی و متعالی را

هنرمند سنتی با ریاضت و سلوك ،آمادگی

درك کند و به مرحلۀ ظهور و بروز برساند.

دریافت درونی پیدا کرده و فردیت خود را
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از دسيت داده و آینۀ تمامنمای امر قدسيی

پرسيييش پرداخت که آیا فهم هنر سييينتی

میشود (نصر.)336-334 :1384 ،

بدون بهکارگیری عقل شييهودی و ورود به

بهعنوان جمعبندی در این بخش ،باید

سييينت دینی که آن هنر در بسيييتر آن خلق

گ فت که از منظر سييي نتگرا یان ،ع قل

شييييده ممکن اسييييت؟ به نظر میرسييييد

شهودی از چند جنبه در فرایند خلق اثر هنر

سيينتگرایان از سييویی فهم هنر سيينتی را

سنتی نقش دارد:

متوقف بر دین میدانند ،زیرا هنر سييينتی به

 .1درك آموزههای سنت؛

سييينت خاص دینی تعلق دارد و فهم بدون

 .2یافتن ا یده برای تجسيييم دادن به

ورود به آن عالم میسير نیسيت .برای نمونه،

سنت در قالب محسوس هنر؛
 .3کشف مواد و شیوههای الزم برای
تحقق هنر؛
 .5یييافتن رمز و رازهييا و چگونگی
تجسمبخشی به آنها؛
 .4سلوك معنوی در فرایند خلق.
 .8-5فهم هنر سنتی

مسلمانان پایبند با تماشای شمایل مسی  ،به
نوعی از شناخت میر سند ،اما در صورتی
به همدلی کامل با آن میرسييند که به عالم
معنوی پدیدآورنده دسيييت یابند .همچنین
یک بودایی با بازدید کلیسای جامع مربوط
به سيييدههای میانه ،تنها زیبایی آن را تجربه
مييیکيينييد و تييا آگيياهييی از الييهييیييات و
جهانشييناسييی مسييیحی نداشييته باشييد ،فهم

میتوان مبانی نظری سنتگرایان را در باب

کاملی از آن نخواهد داشت .بر این اساس،

فهم و تخاطب اثر هنری نیز لحاظ کرد و از

همدلی کامل معنوی ،نیازمند فهم آن دین

این منظر ،چگونگی بهرهمندی مخاطب در

ا ست .ن صر در اینباره تو ضی میدهد که

فهم اثر هنری را تبیین کرد .م خا طب هنر

فهم هنر سنتی میسر نیست ،مگر اینکه بتوان

سييينتی میتوا ند هنرم ند ،منت قدان یا افراد

به درون عالم م قدس و معنوی این هنر ها

دیگر باشد .بر اساس مطالب پیشین ،جایگاه

راه یا فت و در آن ز ندگی کرد .به همین

ع قل شيييهودی در فهم اثر هنری در ادا مه

جهت ،یک فیلسيييوف برجسيييته میتواند

بیان میشود.

جذب معماری و خوشنویسيييی یک حرم

پیش از آنکه نقش عقل شييهودی در

مطهر شييود ،اما از حضييور مقدس این هنر

فهم هنر سنتی بررسی شود ،ابتدا باید به این

دچار تحولی نمی شود ،زیرا در این ف ضای

376

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

معنوی زیست نکرده است .رسالت حقیقی

صورت میگیرد .البته منظور این نیست که

هنر سيينتی ،انتقال به سييوی خداسييت .هنر

این دقیقاً همان شييهود عرفانی اسييت ،بلکه

سييينتی و تقدس جدایی ناپذیرند ،زیرا این

مطابق دیدگاه سييينتگرایان که در برخی

خود امر مقدس ا ست که آن هنر را آفریده

موارد نیز با عرفا تشابه اندیشه دارند ،شهود

است .هنر سنتی نمیتواند متحول کند مگر

عقلی به همراه نوعی سيييلوك معنوی برای

آن که در عالم معنویای که آن را خلق

دسييتیابی به حقیقت عالم در قالب سيينت

کرده مشارکت جوییم (نصر-343 :1384 ،

اسيييت .فهم هنر سييينتی لوازمی دارد و علم

 .)342بر همین اسييياس ،فهم فردی را که

تأویل معنوی و هنر تمثیلی و رمزی هر دو

بهطور کامل در آن جهان سييينتی زیسيييت

در اصييل وابسييته به تعقل شييهودی اسييت

نکرده ،به این صييورت میتوان توجیه کرد

(شيييوان 53-83 :1388 ،و  .)113البته این

که این فهم بر اسيياس ذات فطری و مفاهیم

امر را نیز باید در نظر داشيييت که درك و

و آموزههایی که در سنتهای دیگر درك

فهم هنر سنتی موهبتی خدادادی ا ست ،اما

کرده است ،محقق می شود .یعنی هر انسان

از راه آموزش میتوان مستعد این فهم شد.

مبتنی بر میزان درکش از سييي نت میتوا ند

بر همین اسيييياس ،این فهم برای همگييان

هنر سنتی را فهم کند.

مقدور نیست (نصر.)374 :1384 ،

این امر مسلم است که فهم هنر سنتی

نکتۀ مهم دیگر این ا ست که فهم هنر

به هر مقدار و کیفیت باشيييد ،مبتنی بر عقل

سيينتی در گرو فهم نمادگرایی اسييت .نماد

شييهودی اسييت .زیرا برای فهم آموزههای

در هنر سيينتی جایگاه ویژهای دارد .در این

سيينتی عقل شييهودی ضييروری اسييت .اکثر

د ید گاه ،ه مۀ آ ثار هنری ،صيييرفنظر از

انسييانها با هنر سيير و کار دارند ،اما درگیر

کمييال زیبيياییشييينيياختی ،معييانی معین و

تعالیم حکمی و عرفانی نیستند .هنر سنتی با

متعارفی دارند و هنرمند ،فراسييوی مرزهای

مخاطبی که ظرفیت فهم آن را دارد ،ارتباط

فييهييم و درك بشييييری را درمييینييوردد

میگیرد .در دیدگاه سيينتگرایان ،این امر

(کوماراسيييوامی .)44-45 ،34 :1385 ،در

به دلیل نحوۀ بیان یر ذهنی و انضيييمامی و

دیدگاه سييينتگرایان ،نماد ،مشيييارکت

مسيييتقیم اسيييت .فهم به واسيييطۀ نوعی از

واقعیييت مرتب يهای پييایین تر در واقعیييت

کشف و شهود در معنای مشابه عرفانی آن

مرتبهای عالیتر از راه مماثلت اسيييت .فهم
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نمييادهييا م ب ت نی بر پييذ یرش سييييا ختييار

شييهودی در خلق و فهم هنر سيينتی اهمیت

سيييلسييي لهمراتبی کل عالم و اطوار متکثر

بهسييزایی دارد ،اما نکاتی نیز در تحلیل این

وجود اسييييت .ن ماد مبتنی بر قرارداد های

دیدگاه میتوان بیان کرد:

ساخت بشر نیست ،بلکه جنبهای از واقعیت

 .1سييينييتگرایييان بييارهييا بييه «عقييل

وجودشناختی اشیا است و به خودی خود

شهودی» و « شهود عقلی» ا شاره میکنند؛

م ستقل از ادراك ان سان ،از آن وجود دارد

اما در اینجا یک پرسييش مطرح اسييت که

(اليدميدو .)251 :1385 ،هميانطوری کيه

این شييهود چه ارتباطی با شييهود در معنای

نمادپردازی در هنر سييينتی متوقف بر عقل

فلسيييفی -عرفانی دارد؟ گنون در این باره

شييهودی اسييت ،درك و فهم آن نیز مبتنی

توضييی میدهد که شييهود عقالنی تنها راه

بر این ع قل اسييييت زیرا نمیتوان ن ماد را

برای شيييناخت مابعدالطبیعی اسيييت و هیچ

مشارکت واقعیت در مراتب هستی دانست

قدر مشيييترکی با شيييهود دیگر ندارد و

و فهم آن را مبتنی بر عقل جزئی دانست.

دیگری بييه قلمرو محسيييوس تعلق دارد

بييه عنوان جمعبنييدی در این بخش،

(گنون .)66 :1372 ،نکتۀ دیگر آن اسيييت

باید گفت که از منظر سييينتگرایان ،عقل

که متعلق این شهود چی ست؟ سنتگرایان

شهودی از چند جنبه در فرایند فهم اثر هنر

در این باره جواب یکسييييانی ندار ند و به

سنتی نقش دارد:

مواردی همچون وجود مطلق ،حق یقييت،

 .1درك آموزههای سنت؛

امور متعالی مفارق از ماده ،حقیقت متعالیه،

 .2یافتن ایده ورای تجسم مادی هنر؛

حق متعال ،امر مطلق و حقیقت اشيييیا و ...

 .3فهم مواد و شیوههای تحقق هنر؛

ا شاره میکنند؛ اما ملکیان تو ضی میدهد

 .5یافتن رمز و رازها؛

که این تعابیر و توضی کافی نیست و ابهام

 .4سلوك معنوی در فرایند فهم.

در معنای عقل شيييهودی ،کارکرد و متعلق

 .6تحلیل و بررسی

آن و جود دارد (ن.ك :م ل کی يان:1378 ،
 .)535-538این امر ما را با یک مشيييکل

با آنکه دیدگاه سيينتگرایان در زمینۀ هنر

مهم روبرو میسيييازد .تبیین فرایند ذهنی-

و بهخصيييوص هنر سييينتی جایگاه ویژهای

عملی خلق و فهم هنر خود پیچیدگی هایی

دارد و تبیین ایشيييان در زمینۀ جایگاه ع قل

دارد ،زیرا نسيييبت امری بیرون از اثر هنری
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(هنرمند /مخاطب) با آن سنجیده می شود.

عقل شيييهودی در خلق و فهم هنر اشييياره

بیان این امر که عقل شيييهودی در خلق و

کرد .این انتقاد میتواند مکمل مورد پیشین

فهم هنر سنتی نقش دارد ،از یک جهت در

باشيد .اگر فلسيفه را اسيتنتاج عقلی صيرف

توضيييی بیشيييتر فرایند کمک میکند ،اما

ندانیم و سييينتگرایان را فیلسيييوف لحاظ

اب هام مذکور در مع نای ع قل شيييهودی،

کنیم ،کييه البتييه خود نیز چنین ادعييایی

کارکرد و متعلق آن مشيييکل تبیین فرایند

ندارند ،در هر صورت در بیان آنان استدالل

خلق و فهم را دوچ ندان میک ند .تو جه به

یا تبیین کافی عقلی برای این مفروضيييات

این اشيييکييال نشييييان میدهييد کييه تبیین

وجود ندارد.

سيينتگرایان در این باب دسييتکم کافی

 .3دیدگاه سنتگرایان در باب هنر و

نیست و صرف حدسهای مفسران یا تطبیق

کارکرد ع قل شيييهودی در هنر با مفهوم

با دیگر مبانی فلسيييفی -عرفانی اشيييکال را

«دین» گره خورده اسييييت ،زیرا سييينييت

برطرف نمیسازد.

متجلیشييييده در هنر در زمی نۀ یک دین

 .2دیدگاه سيينتگرایان در زمینههای

مشيييخص تحقق مییييابييد .در دیييدگيياه

هسيييتیشيييناسيييی و شيييناختشيييناسيييی با

سييينتگرایان ،دین الزاماً منشيييأ الهی دارد

مفروضيياتی همراه اسييت که مورد پذیرش

(شييوان )25 :1383 ،و حقیقت اصييلی همۀ

همگان نیسيييت و سييينتگرایان تنها به بیان

ادیان یکی اسييت و هر دینی حقیقت واحد

اینگونه مسيييائل اکتفا کرده و اسيييتداللی

را به صورتی مطابق ا ستعداد و طبع پیروان

برای آن ها ارائه نمیکنند (ملک یان:1378 ،

جلوهگر مینماید (نصيير :1386 ،ج 44 ،1و

554-555؛ ا لد مدو .)352 :1385 ،این امر

 .)237 :1375در ایيين زمييیيينييه ،دیييدگيياه

در زمینۀ وجود و کارکرد عقل شهودی در

سيينتگرایان با اشييکالهایی روبرو اسييت.

خلق و فهم هنر سيينتی نیز جاری اسييت .به

با ید تو جه داشييييت که دلیلی بر آ گاهی

نظر میرسييد سيينتگرایان د د ۀ تبیین و

رو حان یت مسيييیحی ،اسيييالمی یا یهودی

اسيييتدالل عقلی را برای تمام مفروضيييات

بهعنوان مسيييیر انتقال ،از این سييينت وجود

خویش ندارند ،اما برخی از ادعاهای ایشان

نييدارد (الييدمييدو )533 :1385 ،و وجييود

به صورتی است که نیاز به استدالل و تبیین

ح قایق مشيييترك در اد یان ن یاز به تبیین و

عقلی دارد .از جم له میتوان به کارکرد

تمهیداتی دارد که توسط سنتگرایان ارائه

ب
مطالعه انتقادی جایگاه عقل شهودی در خلق و فهم هنر سنتی  /...جواد امین خندقی ،سیده مرضیه هندسی

371

نشييده اسييت (ن.ك :ملکیان-553 :1378 ،

میکند ،دیگر با یک انسييان معمولی روبرو

 .)551به این نکات باید این امر را اضيييافه

نی ستیم .سنتگرایان بر این امر تأکید دارند

کرد کييه این دیييدگيياه م نجر بييه نوعی

که هنرمند سنتی ان سانی با نگرش فرامادی

«کثرتگرایی باطنی» 1اسيييت که خود با

بوده که به ز ندگی بهعنوان یک کل یت

انتقادهایی روبرو است:

مینگریسيييته و با تمام حواس خود در آن

 -شهود عقلی حتی اگر شیوهای معتبر

میزیسته (کوماراسوامی 15 :1386 ،و -22

برای کسييب شييناخت باشييد ،کثرتگرایی

 )23و همچنین او نوع خاصيييی از انسيييان

باطنی را تأیید نمیکند؛

نبوده ،بلکه هر انسانی نوع خاصی از هنرمند

 -تفاوت های باطنی ،به همان اندازۀ

بوده است (نصر1383 ،ج .)56 :این دیدگاه

تفاوتهای ظاهری ،در ادیان وجود دارد؛

با مشييکالتی روبرو اسييت که جایگاه عقل

 -شیوۀ قرائت متون دینی توسط

شييهودی در خلق اثر هنری را نیز مخدوش

سنتگرایان ،دچار مصادره به

میکند .این امر در باب مخاطب هنری که

مطلوب است؛

از عقل شيييهودی بهره میگیرد نیز جاری

 سيينتگرایان برای حذف تناقضهاو م لایرت های اد یان ،ت فاوت های مهم را
نادیده میگیرند؛
 به جای اصيييول و تعالیم دینی ،ازسييينييت و شيييهود عقلی بييهعنوان معی يار
ارزی يابیهييای خود سيييود میجوینييد کييه
پذیرفته نیسييت (ن.ك :لگنهاوزن:1382 ،
 .)256-253اینهمه در مسألۀ عقل شهودی
و کارکرد آن در خلق و فهم هنر نیز جاری
است.
 .5اگر در نظر بگیریم کييه هنرمنييد،
مبتنی بر عقل شييهودی ،هنر سيينتی را خلق
1. Esoteric pluralism.

ا ست .رو شن ا ست که نمیتوان برای تمام
آثار هنر سيينتی تفسييیر عارفانه قائل شييد و
همچنین در نظر گرفتن چنین مفروضيييی
برای ذهنیييت تمييام هنرمنييدان سييينتی بييا
مشيييييکييالت فييراوانييی روبييرو اسيييييت
( .)Leaman, 2004: 8-17دیييدگيياه
سيينتگرایان در شييرح وضييعیت هنرمندان
سييينتی دچار مصيييادره به مطلوب اسيييت و
دال یل تاریخی یا نظری برای آن ندار ند.
چطور میتوان برای تعابیری همچون اینکه
ن صر ،گنبد را محور جهان میداند که تمام
مراتب عالم هسييتی را با ذات واحد مربوط
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مييیسييييازد (،)Nasr, 1987: 49-50

 .6نک تۀ دیگری که میتوان مطرح کرد،

توجیهی داشييت و تمام هنرمندان سيينتی را

تعصييب سيينتگرایان به شييرق اسييت تا جایی که

در اینباره یکسييان دانسييت؟ این در حالی

حتی شييوان قوۀ نطق شييرقی را برتر از نطق ربی

اسييت که میدانیم گنبد در تمدنهای پیش

میداند (شييوان )58 :1387 ،و این امر همان عقل

از ا سالم هم بوده و قدمت نخ ستین گنبدها

شهودی شرقی مقابل عقل جزئی ربی ا ست که

به حدود بیسييت تا یازدههزار سييال پیش از

باعث ارزش گذاری میان هنر سيينتی و مدرن نیز

میالد میر سد ( Palmer, Pettitt and

میشييود .شيياید در پاسييخ به این انتقاد ،بگویند که

 .)Bahn, 2005: 24گنبد در سيييالیان

منظور شييرق و رب جلرافیایی نیسيييت و خود

سييييال م عانی دیگر داشييي ته و ناگ هان در

سيينتگرایان هم به این امر اشييياره دارند (گنون،

معماری اسيييالمی محور جهان قرار گرفته

 ،)51-53 :1372ا ما در نظر داشيييتن تصيييری

است .مواردی از این دست ،دستکم نیاز

سنتگرایان به این امر که رنسانس در رب ،دورۀ

به اث بات و دل یل دارد و این امر در ب یان

سقوط هنر ا ست (گنون31 :1372 ،؛ بورکهارت،

سنتگرایان نیست.

 135 :1353و  )153 :1365و هنر ارزشمند در دورۀ

 .4از جمله ادعاهای سنتگرایان این ا ست

مدرن نیز احیای همان هنر سنتی است (بورکهارت،

که در تمدن سنتی ،هیچ هنر کامالً یر دینی وجود

 235-238 :1365؛ نصيير ،)322 :1373 ،نشيييان

ندارد ( شوان .)83 :1388 ،این امر بهطور م ستقیم با

میدهد صييرف دورۀ زمانی سيينتی میتواند عامل

مو ضوع این پژوهش مرتبط ا ست .چراکه این امر

چنین ارزشگذاری عجیبی شده و نوعی تع صب

مبتنی بر کارکرد عقل شهودی در خلق هنر است.

در این دیدگاه وجود دارد.

در همین زمینه ،بورکهارت تالش میکند نقاب را

نتیجهگیری

هنر مقدس بنامد و این در حالی اسييت که خود او

مبانی متافیزیکی سيينتگرایان این امر را به طور

اذعان دارد «نقاب برای مسييیحیت ،یهود و اسييالم

ضمنی ن شان میدهد که عقل شهودی در خلق و

چیزی جز صيييورتی از بتپرسيييتی نیسيييت»

فهم هنر سنتی جایگاه به سزایی دارد .شهود عقلی

(بورکهارت .)11 :1373 ،یافتن ایدۀ مرکزی برای

در این معنا ،شهود حقایق کلی و فراگیر بیوا سطۀ

تفسييیر هنر همچون «دینی بودن» کاری مرسييوم

مفاهیم ذهنی اسييت .این امر در زمینههای مختلفی

اسييت ،اما اشييکال وارد به سيينتگرایان ،تعمیم به

از خلق و فهم هنر سيينتی دخیل اسيييت .مهمترین

تمام آثار است (.)Leaman, 2004: 7-8

کارکرد عقل شييهودی در خلق و فهم هنر سيينتی،
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معطوف به جنبههای شناختی هنر ا ست .شناختی

این امر باعث اهمیت نظریۀ هنر ایشان نیز می شود،

که پیش از خلق ،در فرایند خلق ،پیش از فهم و در

زیرا در ارتباط با دیگر زمینه های دینی -فرهنگی

فرایند فهم نیاز اسييت .مطابق آنچه پیشتر در باب

تعریف شده ا ست .در این قالب ،هنر مورد اهتمام

تحلیل دیدگاه سيينتگرایان بیان شيييد ،به نظر

و تو جه بیشيييتری اسيييت و انف کاك از دیگر

میرسيييد این دیدگاه در مسيييائلی همچون کافی

حوزههای فرهنگی ندارد .دوم اینکه اگر تمایل به

نبودن تعریف ع قل شييهودی ،مشييخص نبودن

تفسييیر عرفانی هنر به خصييوص در زمینۀ هنر دینی

کارکرد و متعلق شهود عقلی ،مفروضات یر قابل

وجود داشييته باشييد ،دیدگاه سيينتگرایان در این

پذیرش ،دچار شييدن به کثرتگرایی باطنی ،تبیین

زمینه قابل توجه است .در نظر دا شتن جایگاه برای

شييخصيي یت عر فانی ا راقآمیز برای هنرم ند و

عقل شييهودی ،میتواند تفسييیر متفاوت عرفانی از

مخاطب ،تعمیمدهی نادرست و تعصب در برخی

هنر سيينتی ارائه دهد .توجه به این نوع تفاسييیر در

موارد دچار مشکل است .اما دیدگاه سنتگرایان

سالهای اخیر اهمیت ویژهای یافته است و دیدگاه

در زمی نۀ هنر و به کارگیری ع قل شيييهودی

سيي نتگرایان یکی از زمی نه های مهم مطالعه و

مزیتهایی نیز دارد که آن را بااهمیت میکند.

ج ستوجوی عرفانی ا ست .بهعنوان آیندۀ بحث،

نخست باید به این امر اشاره کرد که دیدگاه

میتوان نسبت عقل شهودی و شهود عقالنی را با

سيينتگرایان ،یک نظام فکری یکپارچه اسييت و

مفاهیم متناظر آن در سيينتهای دیگر مانند سيينت

میتوان رد پای عقل شهودی را در همۀ زمینههای

عرفانی مقایسييه کرد که در این مجال بحث نشييد.

مرتبط با آن دنبال کرد.

همچنین این امر را در قالب مصييادیق یک زمینه از
هنر دینی مانند هنر اسالمی یا مسیحی دنبال کرد.

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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ناطبیعیگرایی در اخالق و ابهامهای آن
محمدعلی مبینی

1

تاریخ دریافت:

چکیده :برخی اندی شمندان معتقدند که ارزش اخالقی هویت خاص خود را دارد و قابل تحویل به

1533/3/25

امور یراخالقی نی ست .جرج مور با اظهار چنین اندی شهای ،نتیجۀ خاص بودن ارزش اخالقی را این

تاریخ پذیرش:

میداند که قابل بررسييی در علوم طبیعی از جمله روانشييناسييی نیسييت و لذا عنوان «ناطبیعی» بر آن

1533/7/16

مینهد؛ اما در ادامه ،ناطبیعی خواندن ارزش اخالقی را از این حیث دچار مشييکل میبیند و تالش

واژگان کلیدی:

میکند از راههایی دیگر ،ناطبیعی بودن آن را تبیین کند .او به وجود ابهام در این مسييأله اقرار میکند.
پس از مور ،در میان متفکران دیگری هم این ابهام ادامه پیدا کرد و همواره بر سيير تمایز میان طبیعی و

طبیعی ،ناطبیعی،

ناطبیعی و چگونگی ناطبیعی بودن ارزش اخالقی بحث و جدل وجود داشته است .در مقالۀ پیشرو،

ناطبیعیگرایی،

کوشش شده است با روش توصیف و تحلیلِ مباحثی که در این زمینه انجام گرفته است ،ابهامات

اخالق ،ارزش

موجود در این زمینه آشکار شود .در نهایت ،نتیجه گرفته شده است که با توجه به ابهامهای موجود،
بهتر ا ست از ا ساس ،از عناوین «ناطبیعی» و «ناطبیعیگرایی» صرفنظر کنیم و بهجای آن از عناوین
ایجابی برای بیان موضع خود در زمینۀ استقالل ارزش اخالقی و تحویلناپذیری آن استفاده کنیم.
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 .)1993b: 17این یعنی خوبی اخالقی نه

مقدمه

ویژگی طبیعی اسيييت نه متافیزیکی؛ بلکه

برخی فیلسيييوفان اخالق ،ارزش اخالقی را

یک ویژگی ناطبیعی است.

5

یک ویژگی ناطبیعی 1و احکام اخالقی را

ناطبیعی نام یدن ارزش اخالقی خود

حاکی از چنان ویژگیای دان ستهاند .از این

منجر به پیدایش مشييکالتی شييده اسييت که

دیييدگيياه بييا عنوان نيياطبیعی گرایی 2یيياد

میتوان آن را یکی از چالشهای مهم برای

میشيييود .سيييابقۀ ناطبیعی دانسيييتن ارزش

توصيیفگرایی در باب اخالقیات دانسيت.

اخالقی به جورج مور برمیگردد .اسييياس

در این میان ،اصييل اینکه طبیعی و ناطبیعی

کار مور در کتاب مبانی اخالق 3آن اسييت

چیسيييت و چه تمایزی با یکدیگر دارند،

کييه نشييييان دهييد ویژگی خوبیِ اخالقی

بسييیار محل اختالف واقع شييده اسييت .به

تعریفناپذیر ا ست و ک سانی که در صدد

گفتۀ برخی نویسييندگان ،به همان میزان که

تعریف این ویژگی برآمدهاند ،دچار ملالطۀ

در مورد درسيييي تی ط ب ی عی گرا یی یييا

طبیعیگرایانه 4شييدهاند .مراد مور از ملالطۀ

ناطبیعیگرایی بحث شييده اسييت ،در مورد

طبیعیگرایانه چیسيييت؟ او در مقدمهاش بر

چگونگی تمييایز این دو از یکييدیگر نیز

چاپ دوم کتاب تصيييری میکند که در

بحث صيييورت گرفته اسيييت ( Ridge,

کتابش ،معنای واحدی از این ملالطه ارائه

 .)2019مور خودش در جایی تصيييری

نداده ا ست و د ستکم میان سه معنا خلط

میکنييد کييه او در کتيياب مبييانی اخالق

کرده ا ست .با این حال ،وی یکی از معانی

نتوانسته است به گونهای قابل دفاع ،روشن

مورد نظرش از این ملالطه را «معرفی کردن

ک ند که خوبی اخالقی دقی قاً به چه مع نا

خو بی ا خال قی بييا م ح مو لی ط ب یعی یييا

یک ویژگی ناطبیعی به شييي مار میآ ید

متييافیزیکی» اعالم می کنييد ( Moore,

(.)Moore, 1942: 582

1. nonnatural.

طبیعیگرایانه اجتناب شييود .یکی از این تالشها از

2. nonnaturalism.

سيييوی مایکل روس بود که در عین طرفداری از

3. Principia Ethica.

رویکرد طبیعتگرایانۀ تکاملی به اخالق ،معتقد به

4 naturalistic fallacy.

عدم ارتکاب ملالطۀ طبیعیگرایانه ا ستRuse, ( .

 .4تا کنون تالشهایی صيييورت گرفته اسيييت تا با

 )1986برای م شاهدۀ برر سی تفصیلی این دیدگاه،

ح فظ ط ب ی عی گرا یی در ا خالق ،از ملييا لطييۀ

ر.ك :عسگر پورعلی و شیخ رضایی.1358 ،
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در مقالۀ حاضر ،با مرور اختالفنظرها

 )1357منتشر شده است که گزارش خوبی

دربييارۀ معنييای « طبیعی» و «نيياطبیعی» بييه

از دیدگاه های مختلف دربارۀ تمایز طبیعی

ابهامهای موجود در ناطبیعیگرایی اشييياره

و ناطبیعی ارائه میدهد .با این حال ،مقالۀ

میکنیم و در صيييدد پاسيييخ به این سيييؤال

مذکور نیز به منظور دفاع از معیاری مناسب

هسيييتیم که آیا با وجود اینگونه ابهام ها،

برای تمایز میان طبیعی و ناطبیعی سيييامان

همچ نان ما در کاربرد عنوان « ناطبیعی» و

یافته و پس از بررسيييی معیارهای مختلف،

«ناطبیعیگرایی» موجه هستیم یا خیر؟ تأمل

نظریۀ مختار خود را ذکر میکند .در نتیجه،

در مسييأله نشييان خواهد داد که هزینۀ حفظ

رویکرد مقالۀ حاضيير با آن مقاله و مقاالت

این عنوان به قدری زیاد اسيييت که حذف

دیگر از این دسييت تفاوت میکند و سييیر

آن را معقولتر میسييازد؛ بهویژه با توجه به

بحثی کامالً متفاوت را در پیش میگیرد.

آن که عناوین ایجابی جایگزین ،به راحتی
در دسيييترس و برای بیان مقصيييود گویاتر
هستند.

 .0اختالفات گسترده در تعریف «طبیعی»
عنوان «طبیعی» و «ناطبیعی» شييياید در نگاه

دربارۀ پی شینۀ مو ضوع ،باید گفت که

نخسييت ،معنایی کم و بیش واض ي داشييته

مباحث متعددی دربارۀ منظور از «طبیعی»،

باشيييد؛ اما هنگامی که در بسيييتر مباحث

« ناطبیعی» و « ناطبیعیگرایی» ان جام شيييده

فلسفی قرار گرفته است ،بهصورت عناوینی

ا ست و در مقالۀ حا ضر نیز به برخی از این

اب هامبرانگیز جلوه کرده و حجم ز یادی از

مباحث اشييياره خواهد شيييد .اما ویژگی

م با حث فیلسيييو فان را صيييرف چگونگی

پژوهش حا ضر ورود به م سأله از این زاویه

تعریف آنها کرده اسيييت .این به آن دلیل

اسييت که از اسيياس ،حکمت بهکار گرفتن

اسييت که در فلسييفۀ اخالق ،از امر ناطبیعی

عنوان « ناطبیعی» و « ناطبیعیگرایی» را زیر

یر از معانی رایج آن اراده میشيييود .اگر

سؤال میبرد و پیشنهاد جایگزین کردن این

بخواهیم فهم درسيييتی از «طبیعیگرایی» و

عنوان با عناوین ایجابی سرراستتر را ارائه

«ناطبیعیگرایی» در اخالق داشييته باشييیم،

میدهد .مقالهای به زبان فارسيييی با عنوان

ابتدا الزم اسييت تعریفی روشيين از «طبیعی»

«ویژگیهای طبیعی در اخالق با تأکید بر

در دست داشته باشیم تا بر اساس آن ،مراد

نظریۀ شيييیفر لَندئو» (حشيييمتی و دیگران،

از طبیعیگرایی و ناطبیعیگرایی را روشيين
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سييييازیم .در ادامييه ،بييا توجييه بييه برخی

بودن یا نبودنشان را تشخیص دهیم ،بههمان

تالشهایی که در این زمینه صورت گرفته

صورت که طبیعی بودن ویژگیهای درونِ

است ،به عمق اختالف و ابهام در این زمینه

مجموعۀ پایه سنجیده می شد .این یعنی اگر

پی خواهیم برد.

چنان معیاری موجود بود ،برای تشيييخیص

 .0-0رویکردهای تقلیلگرا و رابطهای

طبیعی بودن یا نبودن ویژگیها دیگر نیازی
به ار جاع آن ها به مجمو عۀ پا یه وجود

دیوید کاپ 1از جمله فیل سوفانی ا ست که

ندا شت .پس ا سا ساً رویکردهای تقلیلگرا

نگاه های مختلف به تعریف «طبیعی» را در

حييرفييی بييرای گييفييتيين نييدارنييد؛ آنهييا

قلمروهييای مختلف فلسيييفييه از یکييدیگر

طبیعیگرایی در اخالق را وابسييته به ارجاع

تشخیص میدهد و سپس هرکدام را نسبت

ویژگی های اخالقی به ویژگی های طبیعی

به حوزۀ اخالق میسييينجد .وی اولین نگاه

پایه میکنند ،بیآنکه معیاری برای طبیعی

را نگاه های تقلیلگرا و رابطهای 2میداند.

بودن آن ویژگی ها ارائه دهند .از آنسيييو،

در این نگيياه ،مجموعييهای از ویژگیهييا

اگر معیاری ارائه میداد ند دیگر ن یازی به

بهطور قاطع و مسيييلم بهعنوان ویژگی های

تقل یل و فرو کاهش نبود .در نتی جه ،از نظر

طبیعی معرفی میشييوند و طبیعی بودن بقیۀ

کاپ ،اشييي کال اسيييياسيييی رویکرد های

ویژگیها منوط به ارتباط شييایسييتۀ آنها با

تقلیلگرا و رابطهای ،عدم ارائۀ معیار برای

این مجموعۀ پایه دانسيييته میشيييود .کاپ

طبیعی بودن ویژگی ها اسييييت ( Copp,

مشييکل اصييلی رویکردهای رابطهای را این

.)2007: 36

میدانييد :در ح يا لی کييه مجموعييهای از
ویژگیهييا بييه عنوان ویژگیهييای طبیعی

 .8-0تعاریف نمایشی از «طبیعی»

معرفی می شوند ،معیاری برای طبیعی بودن

رویکرد دیگر بييه تعریف «طبیعی» ،روی

این ویژگیها ارائه نمیشود .به گفتۀ کاپ،

آوردن به تعریفهای نمایشييی 3اسييت .در

اگر چنین معیيياری ارائييه میشييييد ،مييا

این رویکرد به نمونههایی از اشييیا معمولی

میتوانستیم آنها را به طور مستقیم ،ن سبت

مانند میز و صييندلی اشيياره و سييپس گفته

به ویژگی های اخالقی بسييينجیم و طبیعی

مييیشييييود کييه ویييژگييیهييای طييبييیييعييی،

1. David Copp.
2.reductionist and relational approaches

3.ostensive definition.

ناطبیعی گرایی در اخالق و ابهام های آن /محمدعلی مبینی

315

ویژگیهایی هسييتند که برای ارائۀ توضييی

 .3-0تعریف طبیعی بر اساس ارتباط با علوم

کاملِ اموری مانند اشيييیا مورد اشييياره به

این تعریف ،همان تعریفی اسيييت که جرج

آنها نیاز اسييت .اما دیوید کاپ این روش

مور نیز در اولینگام ،آنرا بهعنوان موضييع

را هم برای تشخیص طبیعی یا ناطبیعیبودن

خود اعالم میکند؛ هرچند در ادامه آن را

ویژگیهييای اخالقی کييارا نمیدانييد؛ زیرا

چندان قانعکننده نمیداند .مور هنگامی که

یک ناطبیعیگرا میتوا ند اد عا ک ند که

خوبی اخالقی را یرطبیعی و یرمتافیزیکی

برای تبیین کاملِ امور نیاز است ویژگیهای

مشييياهده میکند ،تالش میکند مراد خود

اخالقی آنها نیز ذکر شود.

را از «طبیعی» و «متافیزیکی» روشيين کند تا

ممکن است طبیعیگرا بگوید مرادش

از این راه ،یرطبیعی و یرمتافیزیکی بودنِ

از توضيييی کامل ،توضيييی طبیعی کا مل

خو بی ا خال قی را نشييييان دهييد .وی در

اسييت؛ اما در این صييورت ،سييؤال متوجه

مقدمهاش بر چاپ دوم کتاب ،اقرار میکند

«توضييی طبیعی» میشييود و در اینجا باید

کييه در تعریف طبیعی بر معنييای واحييدی

روشييين کرد که مراد از توضيييی طبیعی

تمرکز نداشييي ته و چ ند تعریف متفاوت و

چی ست .ممکن ا ست پا سخ داده شود که

حتی نا سازگار با یکدیگر ارائه داده ا ست.

مراد از توضيييی طبیعی ،توضيييی علمی

1

بييا این حييال ،بهترین تعریف از «ویژگی

اسيييت .کاپ معتقد اسيييت که اگر چنین

طبیعی» 2را کييه بتوانييد همييۀ ویژگیهييای

جوابی داده شيييود ،دیگر نیازی به تعریف

طبیعی را پوشيييش دهد ،چنین میداند :هر

نمایشييی از طبیعی وجود نخواهد داشييت و

ویژگیای کييه علوم ط ب یعی (از جملييه

می توان گفييت مراد از طبیعی ،هرچیزی

روان شناسی) عهدهدار بررسی آن باشند؛ با

است که قابل توضی علمی باشد؛ یعنی در

این لحيياظ ،اگر خوبیِ اخالقی را یييک

علوم قابل مطالعه با شد ( Copp, 2007:

ویژگی طبیعی بدانیم ،الزمهاش آن اسيييت

 .)36با این حسييياب ،به تعریفی جدید از

که خوبی اخالقی قابل طرح و بررسيييی در

«طبیعی» ،یعنی تعریف بر اسييياس ارتباط با

یکی از علوم طبیعی (از جمله روانشناسی)

علوم میرسیم.

باشيييد .در مقابل ،یرطبیعی بودن ویژگی
اخالقی به مع نای این اسييييت که ویژگی
1 .scientific account.

2. natural property.
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اخالقی ،موضيييوعی نیسيييت که بتواند در

تجربی باشييد؛ حال چه در علم قابل مطالعه

علوم طبیعی از جمله روانشييناسييی بررسيی

باشد چه نباشد (.)Copp, 2007: 36

شييود ،بلکه علمِ خاص خودش را میطلبد.

جورج مور در اداميۀ تفکر خود ،در

مراد مور از «ویژگی متييافیزیکی» نیز هر

مقدمهاش بر چاپ دوم کتاب ،تفسیر علمی

ویژگیای اسييييت کييه بييا شيييی مييافوق

از طبیعی را آنگو نه که با ید و شييييا ید

محسيييوس 1ارتبيياط دارد ،از همييان نوع

قانعکن نده نمیدا ند .تو ماس با لدوین 2در

ارتباطی که ویژگی طبیعی با شيييی طبیعی

مقدمۀ خود بر کتاب مور ،مسيييأله را به این

دارد .در نتیجه ،یرمتافیزیکی بودن ویژگی

صييورت توضييی میدهد که اگر بخواهیم

اخالقی به این معناسييت که مرتبط با شييی

بر تفسيييیر علمی از طبیعی پایبند بمانیم و بر

مييافوق محسيييوس نیسييييت ( Moore,

این پایه ،خوبی اخالقی را ناطبیعی قلمداد

.)1993b: 13

کنیم ،نیاز اسيييت این مسيييأ له از دو جهت

دیوید کاپ دلیل تو سل به علوم برای

تکمیل شييود :یکی اینکه نشييان داده شييود

معرفی طبیعیگرایی را در این میدا ند که

علمی مانند روان شنا سی ،شای ستگی ندارد

علم ،قابل اعتمادترین منبع برای شيييناخت

که به ارزش اخالقی بپردازد؛ چرا که اگر

تجربی دانسته شده است .اما کاپ این دلیل

ارزش اخالقی در چنین علومی قا بل طرح

را قانعکننده نمییابد؛ چراکه از نظر او تنها

باشييييد ،دیگر ناطبیعی نخوا هد بود .دیگر

راه رسیدن به شناخت تجربی ،علم نیست و

آنکه باید رو شن شود آن چیزی که یک

راههای دیگری هم برای کسييب شييناخت

علم را علم طبیعی میگرداند چیست؟ تا از

تييجييربييی وجييود دارد .چيينييانکييه کيياپ

این راه مالك روشييينی برای یر طبیعی

میگوید ،بسيييیاری از شيييناخت های ما از

دانسيييتن علمی که در آن از ارزش اخالقی

خود و محیط اطرافمييان ،تجربی اسييييت،

بحث میشييود ،داشييته باشييیم .از نظر مور،

بیآنکه با روشهای علمی حاصييل شييده

اینها کاری نی ستند که بهراحتی قابل انجام

باشييييد .وی نتی جه میگیرد که به جای

باشيييند و بنابراین ،او ترجی میدهد از این

تعریف طبیعی بر اساس ارتباطشان با علوم،

گزینه دست بکشد و به گزینۀ دیگری برای

طبیعی را آنچیزی بدانیم که قابل شييناخت

تعریف طبیعی روی آورد ( Baldwin,

1. Supersensible.

2. Thomas Baldwin.
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 .)1993: xxii-xxiiiاین گزینۀ دیگر را

متافیزیکی ا ست ،اگر بتوان آن را بر ا ساس

می توان نوعی رویکرد متيياف یزیکی بييه

ا صطالحات متافیزیکی تعریف کرد ،ب سیار

تعریف «طبیعی» دانسييت که در ادامه به آن

م ناسييييب خوا هد بود .با این حال ،کاپ

میپردازیم.

گزی نه های مختلفی را برای این مقصيييود

 .4-0رویکردهای متافیزیکی به تعریف «طبیعی»

مطرح میک ند و هیچ کدام را قانعکن نده
نمییييابييد .یکی از این گزینييههييا ،تعریف

ا صالح مور آن ا ست که طبیعی بودن یک

طبیعی بر اسييياس علّیت اسيييت؛ چنان که

ویژگی را به این میدا ند که یک ویژگی

گاهی گفته میشيييود جهان طبیعی ،جهانی

علّی 1باشد؛ یعنی بهگونهای باشد که وجود

اسيييت که دارای نظم علّی باشيييد .کاپ

آن در شييرایط مناسييب ،موجب برخی آثار

مشييکل این پیشيينهاد را در این میداند که

شييود .بر این اسيياس ،ناطبیعی بودن خوبی

اوالً ،این فرض که نظم طبیعی جهان از نوع

اخالقی به این معنا اسيييت که خوبی یک

نظم علّی ،ا ست اثبات ن شده ا ست و گاهی

ویژگی علّی نی ست .با چنین تف سیری دیگر

گفته میشيييود که در بنیادیترین سيييط

نیاز نیست مشخص شود چه علومی طبیعی

طبیعت ،علّیت مشييياهده نمیشيييود و ثانیاً،

ه ستند و نیز الزم نی ست ا ستدالل شود که

بسيييیاری از مردم به دیدگاه های فراطبیعی

روانشيييناسيييی شيييأنیت پرداختن به خوبی

دربارۀ علّیت قائلند و مثالً آفرینش جهان را

اخالقی را ندارد .بالدوین نیز چنین تفسیری

معلول ارادۀ خداوند دانسته ،فرایند آفرینش

از ناطبیعی بودن خوبی اخالقی را میپذیرد

را طبیعی نمیدانند.

و معتقييد اسييييت مييا علمی نييداریم کييه

ممکن اسيييت در پاسيييخ گفته شيييود

د د هاش بررسيييی نقش های علّی خوبی

هن گامی که در تبیین ج هان طبیعی از نظم

اخالقی باشد (Baldwin, 1993: xxii-
.)xxiii

علّی سيييخن میگوییم ،مراد علّ یت طبیعی
اسييت .در این صييورت ،الزم اسييت مراد از

دیوید کاپ این رویکرد را در قالب

علّیت طبیعی روشيين شييود و بهگفتۀ کاپ،

رویکرد متافیزیکی بررسی میکند .به گفتۀ

بهترین راه آن است که بگوییم مراد از آن،

کيياپ ،چون ویژگی طبیعی یييک مقولييۀ

علّیتی اسيييت که ت حت قوانین علمی قرار

1. Causal.
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دا شته با شد .اینجا ست که دوباره به سمت

اموری که متصيييف به ویژگی های طبیعی

تعریف طبیعی بر اسيييياس علوم کشييي یده

میشييوند ،خودشييان در زمان و مکان قرار

می شویم و به سادگی میتوان گفت جهان

دارند؛ اما چنین چیزی در مورد ویژگیهای

طبیعی ،جهانی اسيييت که در علوم مطالعه

اخالقی هم صييييادق اسييييت و اموری که

میشييود؛ پس دیگر نیازی به پیش کشييیدن

متصييف به ویژگیهای اخالقی میشييوند،

مفهوم نظم عل ّی نخواهييد بود ( Copp,

زمانمند و مکانمند ه ستند .پس تمایزی از

 .)2007: 37-38با این حسييياب ،ترفند

این لحيياظ میييان ویژگیهييای طبیعی و

مور و با لدوین برای گریز از مشيييکالت

اخالقی ایجاد نمی شود .ممکن است پاسخ

تعریف طبیعی بر ا ساس ارتباط با علوم ،راه

داده شيييود که ج هان طبیعی متشييي کل از

به جایی نمیبرد و نمیتوان ند به تعریف

مجمو عهای از امور ز مانم ند و م کانم ند

طبیعی بر اساس علّیت دل خوش کنند .البته

اسييت؛ مجموعهای توأم با ویژگیهایی که

گویا مور چندان به این راه کار متافیزیکی

برای ارائۀ توضيييی طبیعی کامل از آن چه

نیز اطمینان نداشته است و در ادامۀ مباحثش

در این مجموعه ا ست به آنها نیاز ا ست .اما

در م قد مه بر چاپ دوم ،پیشييين هاد های

بهعق یدۀ کاپ ،چ نان که پیش ازاین گف ته

دیگری را مطرح میکند.

شد ،هنگامی که پای توضی طبیعی به میان

دیو ید کاپ گزی نهای دیگر را برای

میآید ،دیگر نیازی به مفهوم زمانمندی و

تعریف متافیزیکی از طبیعی مطرح میکند

مکييان منييدی نخواهييد بود؛ زیرا مراد از

و آن ایين اسييييت کييه بييه تيبيع دیيویييد

توضييی طبیعی ،توضييی علمی میش يود و

آرمسترانگ ،جهان طبیعی را مجموعۀ امور

این به آن معناسيييت که طبیعی هر چیزی

زمييان منييد و مکييان منييد بييدانیم .یکی از

است که در علوم قابل مطالعه باشد.

مشکالت این تعریف از نظر کاپ آن است

عالوه بر این ،کاپ دو گزی نۀ دیگر

که در برداشيييت های افالطونی ،ویژگی ها

برای تعریف متيافیزیکی مطرح میکنيد و

در زمان و مکان قرار ندارند و با این حال،

هیچ کدام را موفق نمیدا ند .یکی این که

میتوان قا ئل به وجود ویژگی های طبیعی

بگوییم ویژگیهييای طبیعی ،ویژگیهييای

شيييد .با این حسييياب ،ویژگی های طبیعی

توصيييیفکننده یا ویژگی های واقعی امور

لزو ماً ز مانم ند و م کانم ند نیسيييت ند .الب ته

هسييتند .کاپ مشييکل این گزینه را در آن
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میدانييد کييه نيياطبیعیگرایييان نیز ضيييمن

م با حث اول یۀ او هن گام طرح این د ید گاه

ناطبیعی خواندن ویژگیهای اخالقی ،آنها

میتواند اندیشيييۀ اولیۀ نهفته در پشيييت این

را توصيييیفی و واقعی میدانند و پس ،این

دیدگاه را به ما نشييان دهد .به نظر میرسييد

راهکار نمیتواند تمایز میان طبیعیگرایی و

آن اندیشييه چیزی نیسييت جز آنکه هنگام

ناطبیعیگرایی را در اخالق مشييخص کند؛

تعریف مفاهیم اخالقی نباید دچار ملالطه

دیگر آن که جهان طبیعی را جهان مادی یا

شييویم و آنها را با امور یراخالقی (که از

فیزیکی بدانیم و اشيييکال این گزینه از نظر

آن ها با عنوان امور طبیعی یاد میشيييود)

کاپ این اسيييت که میان طبیعیگرایی در

تعریف کنیم؛ بلکه اخالق ،پایگاه مسيييتقل

اخالق و مييادی گرایی و فیزیييک گرایی

خود را دارد و از این رو ،فلسييفۀ اخالق نیز

پیوند ضروری وجود ندارد و طبیعیگرایانی

دانشيييی خاص و مسيييت قل از علوم طبیعی

هسيييتنييد کييه تفسيييیر مييادی گرایييانييه و

است.

فیزیکگرایانه از اخالق ندارند ( Copp,
.) 37-38:2007
 .8ا ستقالل معرفت شناختی اخالق از علم،

با کنکاش بیشيييتر در مباحث مور و با
توجه به مباحثی که بعد از مور پیش آمد،
می توان سييييه بُعييد نيياطبیعی گرایی را از
یييکدیگر تمیز داد :بعييد معنيياشييينيياختی،

عامل ناطبیعیخواندن ویژگیهای اخالقی

وجودشناختی و معرفتشناختی .این چیزی

بحييث فوق حييا کی از آن اسييييت کييه

اسييت که در تقسييیمبندی دیوید کاپ هم

نييا ط ب یعی بودن ارزش اخالقی ،مف هومی

که به آن اشيياره شييد ،قابل دریافت اسييت.

سررا ست و رو شن برای فیل سوفان اخالق

ناطبیعیگرایی در بعد معناشيييناختی به این

ندارد و به اختالف های زیادی در تعریف

اشيياره دارد که مفاهیم اخالقی قابل تحلیل

طبیعی و ناطبیعی منجر شيييده اسيييت .با این

بييه مفيياهیم یراخالقی نیسيييتنييد .در بعييد

حال ،خوب اسيييت انگیزه های اولیه برای

وجود شناختی ،سخن بر سر وجود م ستقل

ناطبیعی خواندن ارزش اخالقی بررسيييی و

ویژگیهييای اخالقی و تمييایز آنهييا بييا

از این راه صيييحت و سيييقم این اندیشيييه

ویژگی های دیگر اسيييت و این که چگونه

ارزیابی شييود .از آنجا که مور شييخصييیتی

می توان این اسيييتقالل در وجود را تبیین

مؤثر در ترویج نيياطبیعی گرایی اسييييت،

کرد .بعد معرفتشيييناختی هم اشييياره به
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اسييتقالل راه شييناخت اخالقیات از راههای

برخی فیلسيييوفان اخالق را بهسيييوی تمایز

دیگر دارد .برخی ناطبیعیگرا یان این راه

طبیعی و ناطبیعی سيييوق داده و از مباحث

مستقل را شهود دانستهاند و معتقد به بدیهی

مور هم میتوان چنین بردا شت کرد ،حیث

بودن احکام ارزشيييی پایه از طریق شيييهود

معرفتشيييناختی مسيييأله اسيييت .در واقع،

گشييي تها ند که از این د ید گاه با عنوان

اسيييتقالل وجودی در اخالقیات بهگونهای

شهودگرایی یاد میشود.

ا ست که به ا ستقالل معرفت شناختی آنها

اکنون بهتر میتوان دریافت که اختصيياص

م ن جر شييييده اسييييت و ا ین اسييي ت قالل

عنوان «نيياطبیعی» بييه ویژگیهييای اخالقی

معرفت شناختی است که اخالق را در برابر

بی شتر از کدام ناحیه بوده ا ست .باید گفت

امور طبیعی قرار داده ا ست .اگر به سهگانۀ

اسييتقالل معناشييناختی و وجودشييناختی در

طبیعی ،م تافیزیکی و ناطبیعی در م با حث

بسيييیاری از مفاهیم و وجود ها سييياری و

مور توجه کنیم ،امور زیادی را در قلمروی

جاری اسيييت و شييياخصيييهای ممتاز برای

تجربه و مشيياهدۀ خود مییابیم که از آنها

اخالق یات نیسيييت که مو جب نام گذاری

بييا عنوان « طبیعی» یيياد می کنیم .طبیعی

جداگانهای برای آنها شيييود .بسيييیاری از

نام یدن این امور از این ج هت اسييييت که

م فاهیمی که با آن ها سييير و کار داریم،

علیر م تمایزهای مفهومی و وجودیشييان،

م فاهیم بسيييیط و یر قا بل فرو کاهش به

همۀ آن ها بهصيييورت یکسيييان و از طریق

مفاهیم دیگر هسييتند .بسييیاری از واقعیاتی

حواس پنجگانۀ عادی ب شر ،قابل شناختند.

هم که با آنها سييير و کار داریم ،وجودی

خصييیصييۀ تجربی بودن آنها باعث شييده

مسيييتقل ( به همان معنایی از اسيييتقالل که

اسيييت که قابلیت مطالعه در علم پیدا کنند.

برای اخالق قائل هستیم) دارند .بنابراین ،از

اموری دیگر هسييتند که به کل ،از قلمروی

ح یث اسيييتقالل مفهومی و وجودی ،و جه

تجربه و مشييياهده خارج هسيييتند و تنها از

خاصييی وجود ندارد که همه را یک طرف

مسيييیر تفکر عقلی قابل مطالعهاند؛ در واقع

قرار دهیم و با عنوان «طبیعی» از آن ها یاد

آنها مسيييائل ماورا طبیعی یا متافیزیکی و

کنیم و اخالق را در طرف دیگر قرار داده

خارج از قلمروی جهان مادی هسيييتند .در

و آن را «ناطبیعی» بنامیم.

ک نار این دو دسييي ته ،امور اخالقی وجود

به نظر میرسييييد عا مل اول یهای که

دار ند که با این که اموری انسيييانی و این
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جهييا نیانييد ،راه شيييينيياخييت م تمييا یز و

دیگر در این دن یا م لایرت دار ند و جن بۀ

منحصييير بهفردی دار ند .آن ها نه متعلق به

معرفتشناختی بیانگر آن است که آگاهی

امور م تافیزیکی و ماورا این ج هان ند که

از آنها با قوۀ شناختی خا صی مانند شهود

بتوان آن ها را به قلمروی م تافیز یک وارد

یا ادراك اخالقی صيييورت میگیرد که با

کرد و نه در این جهان قابل شيييناخت از

راه های عادی شييي نا خت مت فاوت اسيييت

طریق حواس عادی بشيير هسييتند که بتوان

( .)Mackie, 1977: 38ایيين جيينييبييۀ

آن ها را در ردیف امور طبیعی دیگر که

معرفتشناختی توجه مکی را به خود جلب

قابل شيييناخت تجربی و علمیاند قرار داد.

کرده اسيييت .حاصيييل اسيييتدالل مکی این

پس آنها اموری یرطبیعی و یرمتافیزیکی

اسييييت :هنگييامی کييه در احکييام اخالقی

هسيييتند و قابل فروکاهش به امر طبیعی و

روزمره دقييت کنیم ،آنهييا را بييهگونييهای

متافیزیکی

نیستند1 .

مییييابیم کييه مييا را ملتزم بييه وجود نوعی

این همان خصيييوصيييیتی اسيييت که

ارزش عینی خاص و عج یب میک ند که

« مکی» را بييه اسيييتييدالل بر نفی وجود

نمیتوان راه معرفتی قا بل قبولی برای آن

ویژگیهای اخالقی واداشييت .او اسييتدالل

پیدا کرد و از اینرو ،جنبۀ معرفتشييناس يی

خود را دارای دو وجييه متييا ف یز ی کی و

آن دچيار اشيييکيال میشيييود ( Ridge,

معرفتشيييناختی میداند .جنبۀ متافیزیکی

.)2020: 1

حکایت از آن دارد که ارزش های اخالقی

در ن ت یجييه ،آن چ یزی کييه بر خی

اموری بسيييیار خاص و عجیبند و با هرچیز

فیلسيييو فان اخالق را به « ناطبیعی»خوا ندن

 .1گيياهی سييييهگييانييۀ طبیعييت ،مييابعييدالطبیعييه و

بدانیم ،آن گاه نمیتوان مراد از ماب عدالطبی عه را در

ميياورا ا ل ط ب یعييه م طرح میشييييود کييه مراد از

این سیاق همان چیزی دان ست که از مفهوم ناطبیعی

«مابعدالطبیعه ،مجموعهای از قواعد هسييتیشييناختی

اراده میشيييود؛ بلکه هرکدام معنای خاص خود را

است که ناظر به کل وجود است ،مانند اصل علیت

دارنيد؛ بيهویژه آنکيه امور نياطبیعی از قلمرو علم

یييا حرکييت؛ امييا ميياورا الطبیعييه معرف نوعی از

خارج شيييده اسيييت ،در حالی که گفته میشيييود

موجودات اسيييت که فراطبیعی هسيييتند و با حواس

ماب عدالطبی عه ،برخالف ماورا الطبی عه ،از علم ک نار

ظاهری قابل ادراك نیسيييتند» (میرباباپور:1356 ،

گذاشيته نمیشيود (میرباباپور )217 :1356 ،که البته

 .) 217اگر مطييابق این تعریف ،مييابعييدالطبیعييه را

این ادعا جای تأمل دارد.

مجموعۀ قواعد هسيييتیشيييناختی ناظر به کل وجود
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ویژگیهای اخالقی کشييانده اسييت ،خاص

بر سييير وجه «ناطبیعی»خواندن ویژگیهای

بودن راه شيييناخت اخالقیات و در نتیجه،

اخالقی اسيييت که آن را مرتبط با قسيييمت

عدم قابل یت م طال عۀ اخالق در علم بوده

معرفت شناختی م سأله دان ستیم؛ وگرنه اگر

اسييييت .ا ل بتييه م م کن اسييييت بر خی

بخواهیم شيياخصييههای مهم ناطبیعیگرایی

ناطبیعیگرا یان قا ئل به شيييهودی بودن

را برشيييماریم ،قائل شيييدن به اسيييتقالل

اخالقیات نباشيييند ،اما وجه مشيييترك همۀ

و جودی و م ف هو می ا خال قیييات ن یز از

نيياطبیعیگرایييان ،خييارج کردن اخالق از

شيياخصييههای برجسييتۀ این دیدگاه اسييت.

حیطۀ علم و تجربه اسيييت .همانگونه که

اساساً ریشۀ تمایز معرفت شناختی ،به تمایز

ميایکيل ریج 1میگویيد ،نياطبیعیگرایيان

وجودی یک شی برمیگردد .هنگامی که

کمتر د د ه دار ند که برای ارزش ها و

چیزی وجود خاص و متمایز داشييته باشييد،

الزامات اخالقی جایگاهی علمی در جهان

ممکن اسييت راه شييناخت آن هم خاص و

بیابند و از اینرو ،در بررسيييی های خود از

متمایز شييود .با همۀ اینها ،به نظر میرسييد

روشهای علمی اسييتفاده نمیکنند .بهجای

آن چه مو جب « ناطبیعی»خوا ندن ویژگی

آن به فهم متعارف 2بسيييیار بها میدهند و

اخالقی شيده اسيت ،تمایز راه شيناختی آن

برداشيييتهای ما از اخالق را که ناشيييی از

است نه تمایز وجودی آن.

فهم متعارف باشييد ،بهعنوان اصييل مسييلم
می پذیر ند .ا ما م خال فان ناطبیعیگرایی،

 .3ا ستقالل معر فت ش ناختی اخالق از

ارزش ز یادی برای تحقی قات علمی قا ئل

دیدگاه فیتزپاتریک

هسيييت ند .آ نان تالش میکن ند رف تار های

فیتزپاتریک 3از کسانی است که به صورتی

اخالقی مييا را بييه شيييیوهای منيياسييييب بييا

روشن ،استقالل معرفتشناختی در شناخت

د ید گاه های علمی صيييحی تبیین کن ند و

ارزش اخالقی را ما یۀ ناطبیعیشييييدن آن

هرجا میان فهم متعارف و تبیین های علمی

میداند .وی مسييألۀ اصييلی را دربارۀ ارزش

تناقض وجود داشيته باشيد ،فهم متعارف را

اخالقی بييهعنوان ارزشيييی واقعی ،در این

کنار میگذارند (.)Ridge, 2019

میداند که منشيييأ آن را تعیین کنیم .اگر از

باید توجه داشييت که در اینجا سييخن

سيييویی فراطبیعیگرایی 4را ان کار کنیم و

1 .Michael Ridge.
2 .common sense.

3 .W. J. FitzPatrick.
4 supernaturalism
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منشييأ ارزش اخالقی را در ماورا طبیعت -

دارند ،به لحاظ معرفت شناختی نیز متفاوت

مثالً نشييييأت گرف ته از خدا یا امر مت عالی

از یکدیگرند؛ یکی قابل مطالعۀ تجربی و

ا فال طو نی -نييدا ن یم و از سييييوی د ی گر،

علمی اسييت و دیگری چنین نیسييت .مثالی

طبیعیگرایی را تکييذیييب کنیم و منشييييأ

که فیتزپاتریک برای ن شاندادن این تفاوت

اخالق را از طبیعت ندانیم ،پس ارزش های

میزند این است که درد کشیدن از یکسو

اخالقی بهعنوان ارزش های واقعی از ک جا

قابل مشيياهده و بررسييی تجربی اسييت و از

میآیند؟ فیتزپاتریک ابهام در مسيييأله را از

سيييوی دیگر ،دارای جنبييهای ارزشيييی و

ناحیۀ ابهام در معنای مورد نظر از طبیعت و

هنجاری اسيييت و ما آن را بد میدانیم .به

امر طبیعی میداند .راه حل او این ا ست که

گف تۀ فیتز پاتر یک ،ما نمیتوانیم این جن بۀ

ا مور ا ین جهييا نی را بر اسيييياس مالك

هنجاری را در آزمایشييگاه روانشييناسييی یا

تحقیقپذیری تجربی به دو دسيييته تقسيييیم

زیست شناسی نشان دهیم .ما فقط میتوانیم

کنیم؛ از نظر او برخی از این امور ،قييابييل

از طریق تأ مل اخالقی ،فهمی از بد بودن

بررسی تجربی و مطالعۀ علمی هستند که از

درد پیدا کنیم .بههمین صورت ،یک سخن

آن ها با عنوان امور طبیعی یاد میشيييود و

فریبکارانه از آن نظر که یک سخن ا ست،

برخی دیگر قابل مطالعۀ علمی نی ستند و لذا

ویژگیای طبیعی و قا بل بررسيييی تجربی

بيا وجود اینکيه در این جهيان هسيييت ند،

ا ست ،از سوی دیگر ،با تأمل اخالقی ،و نه

ناطبیعی قلمداد میشييوند .بر این اسيياس ،با

با تحقیق تجربی و آزمایشييگاهی ،میتوانیم

این که ارزش های اخالقی ،اموری عینی در

به بد بودن و مشييکلدار بودن آن پی ببریم

این جهان هسيييتند ،از منظر تحقیق تجربی

1

یرقييابييلرؤیييت 2و یرطبیعی هسيييتنييد
(.)FitzPatrick, 2008: 194-195
بر این اسيييياس ،جهييانی کييه در آن
زندگی میکنیم دارای دو جنبه است :جنبۀ
توصيييیفی و جنبۀ هنجاری .این دو جنبه در
حالی که به لحاظ متافیزیکی با هم تفاوت
1. empirical inquiry.

(.)FitzPatrick, 2008: 195
فیتزپاتریک چنین نتیجه میگیرد:
ادعای متافیزیکی این است که بسیاری از حقایق و
ویژگیهای آشنا در زندگی ،رفتار و تجربۀ بشری ،که
میتوانند موضوع تحقیق تجربی باشند ،همچنین
دارای ارزش ذاتی و از این حیث منبع معیارهای عینی
خوبی برای ما هستند  ...معنای این سخن آن است
که همین ویژگیها که ما آنها را همیشه «طبیعی»
2. visible.
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خواندهایم  ...هرگز از ابتدا صرفاً طبیعی نبودهاند .در
واقع ،درست این نوع تفکر اشتباه دربارة آنها ست
که موجب فضایی از رمز و رازی شده که به نظر
میرسد ناطبیعیگرایی را احاطه کرده است .چگونه
میتوانیم ابتدا مجموعهای از ویژگیهای طبیعی
خالی از ارزش داشته باشیم و بعد بهگونهای منجر به
ویژگیای شوند که ماهیتی ارزشی یا هنجاریِ
غیرطبیعی داشته باشند؟ چگونه میتوان آن شکاف
را برداشت و میان آن دو پل زد؟ پاسخ آن است که
از ابتدا هرگز یک شکاف متافیزیکی واقعی وجود
نداشته است (.)FitzPatrick, 2008: 195

فیتزپيياتری يک بييه خوبی تمييایز میييان
ارزش و یرارزش را نشييييان مید هد و بر
خاص بودن ارزش و یرقابلتحویل رفتن
آن به یرارزش تأکید میکند .این در واقع
همان اندی شهای ا ست که مور به صراحت
آن را بیان کرده ا ست .با این حال ،اقدام او
در تعمیم و توسعۀ ارزش و تمایز نگذاشتن
میان کاربردهای مختلف خوب و بد قابل
دفاع به نظر نمیرسيييد .در مقالۀ پیشيييین با
عنوان « تأمالتی مع ناشييي ناختی در حقی قت
ارزش اخالقی» ،سيييه نوع کاربرد خوبی و
بدی از یکدیگر تشيييخیص داده شيييد که
عبييارت بودنييد از :خوبی و بييدی ابزاری،
خوبی و بييدی نفسييييانی و خوبی و بييدی
ارزشيييی .خوبی و بدی ابزاری با مالحظۀ
رابطۀ ابزاری م یان دو چیز پدید میآید و
صرفاً حکایت از آن دارد که برای ر سیدن
به هدف الف ،پیمودن راه ب مناسيييب یا

نامنا سب ا ست .در اینجا هیچ ا شارهای به
مطلوبیت ب یا الف نمیشييود؛ حتی ممکن
اسيييت الف و ب برای ما اموری نامطلوب
با شند و با این حال ،از لحاظ ابزاری ،ب را
وسيييی لهای خوب برای تحقق الف بدانیم.
خوبی و بدی نفسييييانی با مالح ظۀ راب طۀ
چیزی با خواسييتهها و امیال ما پدید میآید
و هرچیزی که م طابق م یل و خواسييي تۀ ما
باشيييد و موجب لذت و خوشيييی ما شيييود
خوب و در یر این صيييورت ،بد دانسيييته
میشيييود .در این کاربرد از خوبی و بدی
اسييت که معنای مطلوبیت و عدم مطلوبیت
نهفته اسييت .اما خوبی و بدی ارزشييی ،در
اصيييطالح مورد نظر ،نه با مالح ظۀ راب طۀ
وسيييیله و هدف پدید میآید نه با مالحظۀ
رابطۀ چیزی با میل و خواسييتۀ ما؛ بلکه ما با
نگاه به ذات شيييی آن را دارای ارزش یا
ضد ارزش مییابیم .البته هنگامی که خوبی
ارزشی چیزی را تصدیق کنیم ،به تبع ،میل
به آن هم پ یدا میکنیم و مطلوب ما واقع
میشيييود؛ اما این میلی متأخر اسيييت و در
تحقق معنای هستهای خوبی ارزشی دخالتی
ندارد .تفاوت این خوبی با خوبی نفسانی را
میتوان به این صيييورت مطرح کرد که در
خوبی نفسيييانی اب تدا چیزی را م طابق م یل
خود و مطلوب مییييابیم و سيييپس آن را
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ابهامها و ایرادها شده است.

خوبی و ارزشيييمندی شيييی را می یابیم و

ا شکال دیدگاه فیتزپاتریک این ا ست

سيييپس مطلوب ما واقع میشيييود (مبینی،

که م یان این خوب و بد ها تمایزی نن هاده

.)1353

است و به همۀ آنها نگاه هنجاری و ارزشی

در این نگاه ،خوبی ارزشيييی ،معنای

یکسيييان دارد 1.او حتی بد دانسيييتن درد و

مسيييتقل خود را دارد و نه به خوبی ابزاری

رنج را یک بدِ ارزشيييی میدا ند و معت قد

فروکا سته می شود ،نه به خوبی نف سانی .در

اسيت با تأمل اخالقی میتوان به آن دسيت

احکام اخالقی مانند «عدالت خوب است»،

یافت .این در حالی اسييت که درد در زمرۀ

با این مع نای خاص از خوبی سييير و کار

بدهای نفسيييانی قرار دارد؛ به این معنا که

داریم .هنگام حکم به خوبیِ عدالت نه با

درد مطابق میل ما نیسيييت و برای ما امری

نگاهی ابزاری رابطۀ آن را با هدفی بیرونی

نامطلوب است .آری ایجاد درد برای کسی

میسيينجیم و نه رابطۀ آن را با خواسييتههای

یک ضييد ارزش اسييت و به لحاظ اخالقی

خودمان در نظر میگیریم؛ بلکه عدالت را

عملی ناپسييند و قبی اسييت .تفاوت اسييت

ذاتاً قابلتحسین و ستایش مییابیم و از این

میان این که درد را یک چیز بد بدانیم و یا

لحاظ آن را خوب می نامیم .پس خوب در

ایجاد درد برای کسی را یک کار بد و ضدّ

این جا مع نای خاص خود را دارد و یر از

ارزش قلمداد کنیم .این دو ،معنای یکسييان

معنایی اسييت که در خوب ابزاری و خوب

ندارند .ما هرگز به همان صورت که ایجاد

نفسانی فهم میکنیم .این همان چیزی است

درد و رنج را برای کسييی یک ضيدّ ارزش

که مور در نظر دا شته ا ست؛ ولی با اعطای

میدانیم ،درد کشيييیدن خود را یک ضيييدّ

عنوان «نيياطبیعی» بييه آن ،موجييب برخی

ارزش و امری قبی قلمييداد نمیکنیم ،بييا

 .1عالوه بر فیتزپاتریک ،فیلسيييوفان دیگری نیز در

پل بلومفیلد اسيييت که دلیل تقلیل ناپذیری مفهوم

تحلیل اندی شۀ مور به هنجارمندبودن مفاهیم اخالقی

خوبی را هنجيارمنيدی آن میدانيد و بيا اینحيال،

اشيياره کردهاند .اصييل این هنجارمندی قابل قبول به

هنجييارمنييدی مفهوم خوبی در اخالق را شيييبیييه

نظر میرسييد؛ اما کسييانی مانند فیتزپاتریک اقدام به

هن جارم ندی مع نا در اسييي تدالل پیروی از قا عدۀ

تعمیم این هنجارمندی کردهاند که به نظر میرسيييد

ویتگنشيييتيياین میدانييد ()Bloomfield, 2006

این تعمیم دارای اشيييکال اسيييت .نمونهای دیگر از

برای نقد این دیدگاه ر.ك :مثمر و کالنتری.1355 ،

کسيانی که اقدام به تعمیم هنجارمندی کرده اسيت،
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اینکه برخالف میل ماسيييت و از این منظر
آن را بد میدانیم.

به نظر نمیرسد.
با این حال ،دیدگاه اسيييتقاللگرایانۀ

تفکیک میان خوب و بد نفسيييانی و

فیتزپيياتریييک در بيياب ارزش اخالقی و

خوب و بد ارزشييی ،امری روشيين اسييت.

تحویلناپذیری آن به امور یراخالقی قابل

اندیشمندان اسالمی هنگام برشمردن معانی

توجه اسيييت .البته وی ،چنانکه بیان شيييد،

حسيين و قب  ،یک معنای آن را مالئمت و

عالوه بر اسيييتقالل متافیزیکی ،به اسيييتقالل

منافرت با نفس دانسيييته و آن را خارج از

معرفت شناختی هم قائل ا ست و از اینرو،

قلمروی م با حث اخالقی میدان ند .بهگف تۀ

راه شيييناخت ارزش های اخالقی را تأمل

آنان ،حسييين و قب در این معنا به مسيييأ لۀ

اخالقی میدانييد نييه تحقیق تجربی .بر این

لذت و الم برمیگردد و در هر مورد که

اساس است که او دیدگاه خود را در زمرۀ

نفس از چیزی لذت میبرد و آن را مالئم

ناطبیعیگرایی قرار مید هد .خارج کردن

با خود می یابد ،حکم به خوبی آن میک ند

ارزش اخالقی از قلمرو تحقی قات علمی و

و در جایی که از چیزی اشمئزاز دارد و آن

در نتیجه ،ناطبیعیدانسيييتن آن ،اولین قدمی

را م نافر با خود می یا بد به بدی آن حکم

اسيييت که مور برای ناطبیعیخواندن ارزش

میکند (مظفر.)231 :1373 ،

اخالقی برداشييت و به جهت مشييکالتی که

در نتی جه ،بد دانسيييتن درد بهمع نای
نامطلوببودن و بیزاری از آن است که این

در آن دید در مراحل بعدی ،از آن صرف-
نظر کرد.

خود امری روانشييناختی و زیسييتی و قابل

مسألۀ فوق تا حدودی به تبیین ماهیت

بررسيييی تجربی و مطالعۀ علمی اسيييت .ما

ارزش اخالقی بازمیگردد .کسييييانی که

میتوانیم به بررسييی تجربیِ خوشييایندها و

ارزش اخالقی را به طور کا مل خارج از

بدآیندهای انسيييان ها بپردازیم و از مسيييیر

قلمروی مطالعات علمی و آزمایشيييگاهی

تحقیق تجربی به سييؤالهای مختلفی دربارۀ

میدان ند ،معموالً به ج هت آن اسيييت که

آنهييا پيياسييييخ د ه یم .از ا ینرو ،اقييدام

ارزش اخالقی را ویژگیای کامالً من فک

فیتزپاتریک در تعمیم نگاه ارزشی به خوب

از انسان میدانند که میتواند بدون هرگونه

و بدهای نفسييانی و در نتیجه ،خارج کردن

وابستگی به انسان در خارج موجود باشد و

آن ها از حوزۀ مطالعات تجربی قابل قبول

امور خارجی متصييف به آن شييوند .آنگاه
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چون مشييياهده میکنند که با حواس عادی

اخالقی نهفته اسيييت و آیا راه بهتری برای

بشييری نمیتوان به این ویژگی خارجی پی

ب یان ت مایز امور اخالقی از یر آن وجود

برد ،پس برای آن راه شناختی خاص ،مانند

ندارد؟ هن گامی که مور خودش در ب یان

شهود یا تأمل اخالقی ،قائل می شوند و در

مرادش از مفهوم « ناطبیعی» تردید میک ند

نتی جه آن را از حوزۀ شييي نا خت تجربی و

و پی شنهادهای مختلفی میدهد ،ا سا ساً چه

م طال عۀ علمی خارج میدان ند؛ ا ما اگر در

لزومی دارد که از مفهوم « ناطبیعی» برای

تبیین ماهیت ارزش ،دیدگاهی مانند نظریۀ

بیان تمایز اخالق از یر آن استفاده کنیم؟

وابسييتگی به پاسييخ 1برگزیده شييود که در

در مجموع آنچييه مور از نيياطبیعی

عین قول به عینیت ارزش اخالقی ،قوام آن

نامیدن خوبی اخالقی در نظر داشته است و

را به رابطۀ تعاملی انسيييان با خارج بداند

آن را در اصيييالحیههای نهایی بیان میکند

(نک ،)Johnston, 1989 :آنگاه خارج

این بوده اسيييت که خوبی اخالقی ،ویژگی

سيييياختن ارزش اخالقی از حوزۀ م طال عۀ

خاصيييی اسيييت که تفاوت بسيييیاری با هر

علمی ب سیار د شوارتر به نظر میر سد؛ زیرا

ویژگی طبیعی و متافیزیکی که در جهان با

این یکی از واکنشهای ذهنی انسان نسبت

آن روبرو هسيييتیم دارد و از این رو ،قا بل

به خارج اسيييت و دلیل آن که این واکنش

م طال عۀ علمی نیسييييت .مور از این مع نا با

برخالف واکنشهای دیگر قابلیت بررسييی

عنوان « »uniqueیاد میک ند .الب ته او در

علمی نداشته باشد ،روشن نیست.

گام ب عدی خوبی اخالقی را با دسييي تهای

 .4ابهام در «ناطبیعی» خواندن ویژگیهای

محييدود و خيياص (هرچنييد گسيييترده) از
ویژگی های طبیعی و م تافیزیکی مت فاوت

اخالقی

میدانييد نييه بييا هر ویژگیای ( Moore,

اکنون باید مالحظه کرد که آیا در صورت

 .)1993b: 14-15اینگونه اصالحیههای

پذیرش ا ستقالل معرفتی در اخالق ،اعطای

مور نشان میدهد که ناطبیعی نامیدن خوبی

عنوان «نيياطبیعی» بييه ویژگیهييای اخالقی

اخالقی برای او مفهوم رو شن و سررا ستی

صيييالح یت پ یدا میک ند؟ چه حکمتی در

نداشته است و بهطور مکرر بر آن اصالحیه

اسيييت فاده از مفهوم ناطبیعی برای ویژگی

زده اسيييت .آن چه مور از ناطبیعی نامیدن

1. response dependence theory.
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ویژگیهييای اخالقی اراده کرده اسييييت،

میرسيييیم کييه بييا هیچ ویژگی طبیعی یييا

تمایز و ا ستقالل آنها از ویژگیهای دیگر

متييافیزیکی یکی نیسييييت Moore, ( ...

بوده اسييييت ،بهگو نهای که در علم قا بل

.)1993b: 14
اگر منظور مور از نيياطبیعی گرایی،

مطالعه نیستند.
برخی نویسيييندگان در ناطبیعیگرایی

صييرفاً بیان دو دیدگاه مذکور ،بهویژه بیتا

مور دو دیدگاه عمده تشيييخیص دادهاند:

بودن احکام اخالقی با شد ،به نظر میر سد

یک دیدگاه واقعگرایانه که احکام اخالقی

ناطبیعی خوا ندن چنین مواضيييعی بر اب هام

را بهل حاظ عینی قا بل صييييدق و کذب

مطلب میافزاید و بهتر اسيييت اسييياسييياً از

میداند و یک دیدگاه اسييتقاللگرایانه که

اعطای چنین عنوانی به دیدگاههای مذکور

احکام اخالقی را یگانه و بیتا 1میداند ،به

پرهیز شيييود .هیچ داعی و انگیزهای وجود

صيييورتی که قا بل فرو کاهش به اح کام

ندارد که برای بیان مواضيييعمان از عناوینی

علمی یا م تافیزیکی نیسيييت ند ( Hurka,

استفاده کنیم که نیاز باشد برای نشان دادن

 .)2015تحلیييلنيياپييذیری خوبی اخالقی

چگونگی صييييدق آنهييا ،مييدتهييا بييه

یکی از شيياخصييههای اصييلی دیدگاه مور

گفييتوگو بپردازیم و در آخر نتوانیم ب يه

است .مور در پاسخ به این سؤال که خوب

موضييع روشيينی دسييت یابیم .هنگامی که

چیست؟ تنها میگوید خوب ،خوب است؛

عناوین سييرراسييتتر و کمهزینهتری برای

یا پاسييخ او به این سييؤال که خوب چگونه

اشييياره به دیدگاهمان داشيييته باشيييیم ،چه

تعریف می شود این ا ست که خوب ا صالً

لزو می دارد از عنوانی پرهزینييه ميياننييد

قابل تعریف نیسييت ( Moore, 1993a:

«ناطبیعی» و «ناطبیعیگرایی» استفاده کنیم؟

 .)58بييا ایيين حييال ،مييور در یييک گييام

باید توجه دا شت که هرچند در جعل

اصيييال حاتی اعالم میک ند که حتی اگر

ا صطالح ،د ستمان باز ا ست و میتوانیم به

خوبی ،تحلیل پذیر باشيييد ،بهطور کامل به

صيييورت قراردادی بخشيييی از امور را که

ویژگیهييای طبیعی و متييافیزیکی تحلیييل

ویژگی خاصيييی دارند (مثالً قابل مطالعۀ

نمی شود؛ بلکه هنگامی که تحلیل می شود

علمی هسيييتنييد) «طبیعی» و یر از آن را

در تحلیل خود به مفهومی تحلیلناپذیر هم

« ناطبیعی» بنامیم ،ولی اگر چگونگی تبادر

1. sui generis.
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مع نا از آن اصيييطال حات برای ما اهم یت

اوقييات ،مراد از ا مر یر ط ب ی عی ،ا مری

داشيييته باشيييد ،الزم اسيييت دقت و احتیاط

یرعادی و یرمعمول اسييت؛ این در حالی

بیشييتری به عمل آوریم .در مواردی ممکن

اسيييت که کسيييانی که ویژگی اخالقی را

اسيييت معنای متبادر از اصيييطالحاتی که

یرطبیعی خواندهاند ،چنین معنایی را ق صد

برگزیدهایم ،برخالف آن معنایی باشييد که

نکردهانييد .مراد آن يان این نیسييييت کييه

قرارداد کردهایم .این گونييه تقييابييل میييان

ویژگیهييای اخالقی در جهييان ،اموری

معنای متبادر به ذهن و معنای قراردادشييده،

یر عادی هسيييتند که در مواردی خاص و

مو جب نقض رض میشيييود و حک مت

برای افرادی خاص اتفاق میافتد؛ بلکه تنها

نام گذاری را زیر سيييؤال میبرد .هدف از

مرادشيييان آن اسيييت که این ویژگی ها با

دستهبندی امور و نامگذاری آنها ،سهولت

وجود آنکه یک مو ضوع معمول و طبیعی

تشخیص و پی بردن به تمایزهاست؛ اما اگر

در زنييد گی ا فراد هسيييي تنييد ،بييه جهييت

نامی برگزینیم که همواره از آن ،مع نایی

خاصبودنشان ،قابل مطالعه در علوم طبیعی

یر از آن چه قرارداد کردهایم به ذهن مان

نیسييتند و بررسييی آنها ،علمی یر از علوم

خطور کند ،آنگاه به جای رو شنی بی شتر،

طبیعی را میطلبد (خود این ادعا هم محل

بر ابهام مطلب افزودهایم و زحمت خود را

ایراد و اشکال است) .معنای متبادر دیگر از

در تشيييخیص و تمييایز امور از یکييدیگر

یرطبیعی که در فضيييای مباحث علمی و

دوچندان کردهایم .به نظر میرسيييد عنوان

فلسفی با آن سر و کار داریم ،امر خارج از

«ناطبیعی» یا « یرطبیعی» چنین مشيييکلی را

طبیعت و متعلق به حوزۀ متافیزیک اسيييت

در پی دارد .چنانکه م شاهده شد ،در خود

که این نیز چ نان که مالح ظه شييييد ،مراد

معنييای «طبیعی» اختالفنظر قييابييلتوجهی

ناطبیعیگرایان ،بهویژه مور نیست.

وجود دارد .هن گامی که کل مۀ نفی به آن

در مجموع ،ابهام کاربرد ا صطالحات

ا ضافه شود ،م شکل دوچندان می شود و بر

«نيياطبیعی» و «نيياطبیعی گرایی» در حوزۀ

ابهام آن میافزاید .دلیل این مسأله آن است

اخالق بييهانييدازهای اسييييت کييه حکمييت

که از اصيييطالح « ناطبیعی» یا « یرطبیعی»

اصييطالحسييازی اقتضييا میکند که از این

معيانیای متبيادر میشيييود کيه بيا معنيای

ا صطالحات سلبی بهطور کل صرفنظر و

قراردادی فاصيييلۀ زیادی دارد .بسيييیاری از

به جای آن از اصيييطالحاتی ایجابی برای
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بیان مق صود خود ا ستفاده کنیم .ا ستفاده از

یر از آن چه مراد مان اسييييت به ذهن مان

اصيييطالحات ایجابی به جای سيييلبی ،یک

خ طور می کنييد .م عنييا یی کييه از ع لوم

رویۀ رایج و جاافتاده است و اختصاصی به

یراسيييالمی بييه ذهنمييان خطور میکنييد،

موضيييوع حاضييير ندارد .در برخی موارد،

علومی هسيييت ند که بهگو نهای با اسيييالم

ا ستفاده از ا صطالح سلبی لطانداز ا ست.

ملایرت دارند؛ در حالی که مراد ما از علوم

از باب نمونه و متناسييب با موضييوع بحث،

یراسالمی در این سیاق ،علومی هستند که

هنگامی که یک قسيييم از علوم تجربی را

بحييث و بررسييييی در آنهييا بر م حور

علوم طبیعی ذکر میکنند ،قسيييم دیگر آن

آموزههای اسييالمی (آیات و روایات) و به

را علوم ناطبیعی یا یرطبیعی نمیگوی ند؛

هدف فهم مفاد آن ها انجام نمیشيييود ،نه

بل که از اصيييطالحی ای جابی مان ند علوم

آنکه ملایر با اسيييالم هسيييتند .بنابراین ،با

انسيانی اسيتفاده میکنند .یا برعکس ،قسيم

تو جه به لطا نداز بودن اصيييطالح های

م قا بل علوم انسييييانی را علوم یرانسييييانی

سيييلبی ،از این اصيييطالح برای ب یان مراد

نمی نام ند .با کمی تأ مل میتوان در یا فت

مذکور استفاده نمیشود.

که ا ستفاده از اینگونه ا صطالحات سلبی،

در نتیجه ،حتی اگر اخالق را از قلمرو

بیش از آن که وافی مقصيييود باشيييد ،نافی

مطييالعييات علمی خييارج بييدانیم ،نيياطبیعی

رض اسيييت و مفاهیمی دیگر را به ذهن

خوا ندن آن و جه م ناسيييبی ندارد .این در

متبييادر می کنييد .بييه عنوان مثييالی دیگر،

حالی اسييت که هنوز به این سييؤال پاسييخ

هنگامی که علومی مانند فقه و تفسيييیر را

روشيينی داده نشييده اسييت که مالك اینکه

علوم اسالمی میگویند ،مرادشان آن است

برخی رشييي ته ها مان ند فیز یک ،شيييیمی،

که بحث و بررسيييیها در اینگونه علوم بر

زیست شناسی ،اقتصاد و جامعه شناسی جز

محور آموزههای اسالمی (آیات و روایات)

علوم طبیعی و برخی دیگر مانند نقد ادبی،

و به هدف فهم مفاد آنها انجام میشيييود؛

خارج از این قلمرو شمرده می شود چیست

ا ما اگر برای علومی که محور بحثشييييان

(نک.)Shafer-Landau, 2003: 59 :

آموزههای ا سالمی نی ست (مانند فیزیک و

برای یافتن اصطالح ایجابی مناسب و

شيييیمی و ریاضيييی) ،از اصيييطالح «علوم

جييا ی گز ی نی آن بييا اصيييي طالح سيييي ل بی

یراسيييالمی» اسيييتفاده کنیم ،معنایی دیگر

« ناطبیعیگرایی» ،باید تأمل کنیم که دقیقاً
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مراد مييا از «نيياطبیعیگرایی» چیسييييت و

دیگر تحقیق ،ميياننييد روانشييينيياسيييی یييا

متنيياسييييب بييا مراد خود ،اصيييطالحی را

زیست شناسی» ( FitzPatrick, 2008:

برگزینیم .اگر خاص 1بودن یا بی تا بودن

 .)172این ه مان ا ندیشييييهای اسييييت که

ویژگی اخالقی برای ما برجسيييته باشيييد،

ناطبیعیگرایی آن را دنبال میکند و عنوان

ع نوان «خيياص گرایی» یييا « بیتيياگرایی»

استقاللگرایی برای آن بیشتر برازنده است.

عنوان های خوبی به نظر میرسيييند .اگر به

البتييه فیتزپيياتریييک تصيييری میکنييد کييه

ا ستقالل معرفت شناختی توجه ویژه دا شته

همواره جييداسييييازی میييان امر طبیعی و

باشیم و راه شناخت ارزش اخالقی را شهود

نيياطبیعی ،حتی درون یييک حوزۀ تحقیقی

بدانیم ،آنگاه عنوان « شهودگرایی» مناسب

مورد توجه ،دشوار است ( FitzPatrick,

اسيييت؛ اما اگر اسيييتقالل ویژگی اخالقی

 )2008, 183و از اینرو ،چهبسييييا این

بييه طور عييام (اعم از اسيييتقالل مفهومی،

اندیشييۀ اسييتقاللگرایانه ،نوعی متفاوت از

وجودی و معرفتشيييناختی) مورد نظر ما

ط ب ی عی گرا یی دانسييييتييه شييييود (نييک:

بيياشييييد ،آنگيياه مييیتييوانييیييم عيينييوان

.)McDowell, 1995
در مجموع ،ناطبیعیگرایان ،بسيييته به

«استقاللگرایی» را برگزینیم.
اخالق در اندیشيييۀ برخی فیلسيييوفان

این که چه جن بهای از مسييييأ له برایشييييان

اخالق ،مسيييتقيل و خودمختيار 2اسييييت.

برج ستگی دارد ،به د ستههای مختلفی قابل

فیتزپيياتریييک ،مراد خود از خودمختيياری

تقسیم هستند و متناسب با هر دسته میتوان

اخالق را اینگونه بیان میکند که «حقایق

عنوان ایجييابی منيياسيييبی را برگزیييد و از

در اخالق -حقایق دربارۀ اخالقیات ،دالیل

ابهييامهييای اصيييطالحی سيييلبی ميياننييد

برای عمل ،تعالی شييخصييیت ،آنچه برای

« ناطبیعیگرایی» در امان ماند .یک عنوان

شيييخص خوب اسييييت و  - ...میتوان ند

منا سب دیگر« ،ارزشگرایی» ا ست که در

بهصييورتی درسييت و موجه صييرفاً از طریق

این جا مراد از ارزش ،معنای خاص ارزش

تأمالت اخالقی درجۀ یک و استداللهایی

است که به ذات شی ن سبت داده می شود

با اسييتانداردهای درونی خودشييان حاصييل

و در مقابل ارزش ابزاری (به معنای تأیید

شيييوند و نه از بیرون از طریق شيييکل های

وسيييیله بودن یک چیز برای تحقق هدف

1. Unique.

2. Autonomous.
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مورد نظر) و ارزش نفسييييانی (بييه معنييای

علوم طبیعی از جمله روانشناسی نیست .اما

مطلوبیت و مطابق میل انسيييان بودن) قرار

این راه کار نیز حتی برای مور قانعکننده به

دارد.

نظر نرسيید و از اینرو ،به گزینههایی دیگر

نتیجهگیری

روی آورد.
با همۀ این ها به نظر میرسيييد ریشيييۀ

ناطبیعیگرایی در اخالق بهمعنای ناطبیعی

نيياطبیعی خوانييدن ارزش اخالقی ،همييان

دانسيييتن ویژگی اخالقی اسيييت و ناطبیعی

استقالل معرفتشناختی اخالق از علم بوده

بودن ویژگی اخالقی در برابر طبیعی یييا

اسيييت .بهطور کلی اندیشيييۀ اسييياسيييی در

متافیزیکی بودن آن است .فیلسوفان اخالق

نييا ط ب ی عی گرا یی ا ین بوده اسييييت کييه

برای تمایز میان طبیعی و ناطبیعی ،راه های

ویژگی های اخالقی بهلحاظ متافیزیکی به

مختلفی پیمودهانييد و در آخر بييه راهکييار

قدری خاص و ملایر با ویژگیهای دیگرند

مقبولی دسييييت ن یاف تها ند .مور که خود

که راه شيييناخت آنها نیز خاص و ملایر با

آ ازگر این اندیشيييه بود ،دچار شيييک و

راههای معمولی شييناخت شييده اسييت و از

تردیدهایی دربارۀ تعریف طبیعی و ناطبیعی

اینرو ،آن ها قا بل م طال عه در علوم طبیعی

شيييد و دسيييت به اصيييالحات متعددی زد.

نیستند.

رویکردهای تقلیلگرا و رابطهای ،تعاریف

اصيييل اینکه ارزش اخالقی ،علیر م

نمایشييی و رویکردهای متافیزیکی از جمله

خاص بودنش ،قابل مطالعه در علوم طبیعی

رویکردهایی ا ست که برای تعریف طبیعی

نی ست ،م سألهای ابهامآمیز ا ست و مور هم

و تمایز آن از ناطبیعی بهکار گرفته شييده و

بييه جهييت تردیييدآمیز بودن آن ،راههييای

به هر کدام از آن ها اشييي کال و ایراد هایی

دیگری را برای تمييایز طبیعی و نيياطبیعی

وارد شييييده اسييييت .در این م یان ،تعریف

میآزماید .فارغ از مو ضوع اخالق ،ا سا ساً

طبیعی بر اسييياس ارتباط با علوم برجسيييته

در طبیعی خواندن برخی علوم و جداسازی

اسيييت و جرج مور نیز در اولینگام ،آن را

آن ها از علومی دیگر تأمل و تردید وجود

بهعنوان موضيييع خود اعالم میکند .بر این

دارد .حال سؤال این ا ست که با وجود این

اسييياس ،ناطبیعی بودن ویژگی اخالقی به

اب هام ها چه الزامی برای ناطبیعی خوا ندن

این معناسيييت که قابل طرح و بررسيييی در

ویژگی اخالقی وجود دارد؛ بهویژه آن که
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م عانی مت بادر از ناطبیعی یر از آن چیزی

در مسألۀ حاضر نیز به نظر میرسد با وجود

است که در اخالق اراده میشود و همچنین

ابهيامهيا و اختالفهيای فراوان در معرفی

عناوین ایجابی گویایی وجود دارند که به

طبیعی و ناطبیعی ،بهتر اسييييت ق ید عنوان

روشيينی میتوانند از موضييع خاصگرایانه،

« ناطبیعی» و « ناطبیعیگرایی» را بزنیم و به

اسيييتقاللگرایانه و ارزشگرایانه در اخالق

ع ناوینی ای جابی مان ند اسيييتقاللگرایی یا

حکييایييت کننييد .در برخی موارد ،عنوان

ارزشگرایی در اخالق روی آوریم که به

سييلبی ممکن اسييت رهزن باشييد و نتواند به

نحو بهتری گویای مراد هستند.

درسيييتی بیانگر مراد باشيييد و از اینرو ،از
عنوانی ایجييابی برای بیييان مراد اسيييتفيياده
میشود.
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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Undoubtedly, Kant was interested in philosophy of law,
even before proposing his critical philosophy. But, he delivered his fullyfledged philosophy of right in The Metaphysics of Morals. Regarding the
review and analysis of the book, probably the most complicated issue
discussed by Kant specialists is the relation between right and morality.
The structure of the book, some of its ambiguous passages as well as
Kant’s prior positions about philosophy of morals in Critique of Practical
Reason and Groundwork of the Metaphysics of Morals have mystified the
real idea of Kant as for this relation. According to the belief that the “strict
right” implicates the (moral) ought or not, one can categorize Kant
specialists into two main groups: ‘defendants of dependence’ and
‘believers on independence’. The former is more popular and more
conforming to the structure of The Metaphysics of Morals. In order to
justify this doctrine, Höffe has proposed the general categorical imperative
and Guyer and Kersting have written on freedom, while and Pauer-Studer
has discussed the kingdom of ends formula as the general foundation of
Kant’s moral philosophy which should include both domains of ethics and
law. Moreover, Sorin Baiasu has sought to refute Willaschek’s critiques,
as the most powerful one on the doctrine of dependence, by distinguishing
between subjective and objective validity of legal norms. Despite all these
efforts, it does not seem that the doctrine is fully successful. The essay is
designed to make the Persian speaking community familiar with these
efforts.
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تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره دوازدهم ،شماره  ،28بهار و تابستان  ،1531صفحه 547-523

پیوند حق و اخالق در فلسفۀ کانت :آموزۀ وابستگی
پرهام مهرآرام

1

تاریخ دریافت:

چکیده :یکی از دلمشلولیهای کانت ،حتی پیش از طرح فلسفۀ انتقادی خود ،فلسفۀ حق بوده است.

1533/1/23

لیکن برای بررسی مفصلتر آرا او در این زمینه باید به متافیزیک اخالق مراجعه کرد .شاید ا راق نباشد،

تاریخ پذیرش:

اگر ادعا کنیم مهمترین مسئله در تفسیر این اثر پیوند میان اخالق و حق است .ساختار این اثر ،عبارات

1533/5/15

موجود در آن و موضعگیرهای دیگر کانت در آثار پیشینش ،ازجمله بنیادگذاری متافیزیک اخالق و نقد

واژگان کلیدی:

عقل عملی ،دریافت رویکرد کانت دربارۀ این پیوند را با دشواریهایی روبهرو کرده است .در این میان،

اتیک ،اخالق،

برحسب آنکه «الزام اخالقی» جزئی از مفهوم حق است یا خیر ،میتوان مفسران کانت را به دو دستۀ

آزادی ،امر مطلق،

باورمندان به وابستگی حق به اخالق (آموزۀ وابستگی) یا مخالفانِ این وابستگی (آموزۀ ناوابستگی) تقسیم

آموزۀ وابستگی،

کرد.از میان این دو گروه ،مکتب وابستگی رویکرد رایجترو همخوانتر با ساختار متافیزیک اخالقاست.

حق.

هواداران مکتب وابستگی کوشیدهاند از طریق یافتن بنیادی مشترك برای هر دو حوزۀ اِتیک و حقوق ،از
موضع خود دفاع کنند .بدین ترتیب ،هوفه ،امرِ مطلقِ عام ،کرستینگ و گایر ،آزادی و پائر اشتودا ،فرمول
قلمروی ایات را بهعنوان اصل برین عقل عملی پیشنهاد دادهاند .سورین بائیازو نیز با جدا کردن اعتبار عینی
و ذهنی قواعد حقوقی ،تالش کرده به انتقادهای ویالشک بهعنوان مهمترین مدافع نظریۀ ناوابستگی پاسخ
دهد .در این مقاله میکوشیم با بررسی انتقادی آرا نامدارترین چهرههای این جریان ،همچنین بیان
تعارضهای متنی متافیزیک اخالق ،نشان دهیم که هیچکدام از مفسران نمیتوانند تفسیری یکدست و
بیتعارض از فلسفۀ حق کانت ارائه دهند.
DOI: 10.30470/phm.2021.524209.1952
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مقدمه

طرح شيييود ،ما را با پرسيييش های نو و

عالقهمندی کانت به حقوق بر کانتپژوهان

پیچیييده تری روبرو می کنييد :امر مطلق

پوشيييیده نیسيييت .درسگفتارهای او ،که

بیان شده در بنیادگذاری متافیزیک اخالق

2

یادداشيييت های آن بعدها با عنوان حقوق

چه رابطۀ منطقی با ا صل جهان شمول حق

3

طبیعی :فایراب ند ( )1785منتشييير شيييد ،و

دارد؟ آ یا امر مطلق نامبرده اصييييل برین

انتقييادهييای او بييه هوفلنييد ( )1786خطوط

اتیک اسييت؟ یا به نحو عامتری کل فلسييفۀ

اصييلی فلسييفۀ حق او را تشييری میکنند.

اخالق او را دربرمیگیرد؟ موضع کانت در

رسييييا له های دیگر او مان ند روشييينگری

مورد پرسييشهای باال روشيين نیسييت و به

چیست؟ نیز خالی از نکات حقوقی نیستند؛

هيميیين دليیييل ،بييه اخيتيالفنيظير ميیييان

اما نظریۀ حق کانت در متافیزیک اخالق

کانتپژوهان انجامیده اسييت .نقطهنظرهای

بهطور مبسيييوط مطرح شيييده و چنانکه از

این پژوهشيييگران را می توان از زوایييای

نامش پیداسيييت ،کل فلسيييفۀ اخالق او را،

مختلفی دسيييتهبندی کرد .نویسييينده به این

اعم از اتیييک 1و حقوق ،دربرمی گیرد.

مط لب بهطور مبسيييوط در م قا لۀ دیگری

همین م سئله ا ست که پر سش از پیوند میان

پرداخته اسييت 5و به همین جهت بار دیگر

حقوق و اخالق را پیش میکشييييد .این

وارد این بحث نمیشييود .مختصيير آنکه به

پرسش ،هنگامیکه در نسبت با آثار پیشین

نظر میرسد بهترین دستهبندی آن است که

کانت بهویژه بنیادگذاری متافیزیک اخالق

مفهوم الزام اخالقی کانت را محور فلسيييفۀ

.1کانت از دو واژۀ مورالیتی ( Sittlichkeit,

»بر طبق ماکسيييیمی ع مل کن که همز مان بتوانی

 )Moralitätو اتیک ( )Ethikبارها در آثار خود

اراده کنی که بهصورت قانون جهانشمول درآید».

بهگونهای بهره برده که مشخص است ،نمیتوان این

“Act only in accordance with that
maxim through which you can at the
will that it become a same time
”.universal law
)See: (GMS, 4: 421
3. Allgemeines Prinzip des Rechts:
The universal prinsiple of right
 .5ر .ك :مهرآرام.1533 ،

دو را به یک معنا گرفت .به همین دلیل در این مقاله
برای واژۀ مورالیتی ،واژۀ اخالق و اخالقمندی به کار
گرفته شده و واژۀ اتیک نیز به همان صورت آورده
شده است تا این دو با یکدیگر خلط نشوند .در طول
مقاله به تمایز میان این دو اشاره میشود.

 .2امر مطلق کانت در بنیادگذاری متافیزیک اخالق
بدینصورت بیان شده است:

ب
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اخالق او قرار داده و سيييپس به بررسيييی

باشيييد .در این راسيييتا ،بزرگترین هدف

نسييي بت آن با مفهوم حق بپردازد .در این

آنان ،اصيالح آن چیزی بوده اسيت که آن

صييورت ،کسييانی که این مفهوم را شييرط

را فهم نادرسييييت از درونگرایی کانتی

کافی و ضروری برای اعتبار هنجاری «حقِ

میدانند .هوفه با طرح امر مطلق عام ،اشتودا

سييي خت» 1میدان ند ،باورم ندان به آموزۀ

بييا پیش کشيييیييدن فرمول قلمرو ييایييات

وابستگیِ فلسفۀ حق کانت به فلسفۀ اخالق

بهعنوان مبنای خودمختاری و بائیازو ،ضمن

او و در برابر ،کسييانی که این مفهوم را تنها

بهبود اسييي تدالل هابر ماس ،با جدا کردن

شيييرط کييا فی (بييه روا ی تی ا ب ی ن گ هوس)

اعتبار ذهنی و عینی گزاره های حقوقی این

( )Ebbinghaus, 1968: 110-111یا

مقصود را برآورده است .گایر و کرستینگ

ضييروری (ویالشييک متأخر) ،یا نه شييرط

نیز با مطرح کردن آزادی بهعنوان ارزش

کافی و نه ضروری (آلن وود) ( Wood,

بنیادین فل سفۀ اخالق کانت در همین م سیر

 2)2002: 10و (و یالشييييک م تقييدم)

گام برداشتهاند.

( )Willaschek, 2012: 563میدانند،

شایان ذکر است که فلسفۀ حق کانت

باورمندان به ناوابسيييتگی حقوق از اخالق

امروزه با استقبال بسیاری مواجه شده است؛

هستند.

زیرا راهی ا ست میان پوزیتیوی سم و حقوق

جریان اول ،جریان البتر بوده و به

طبیعی سييينتی .به همین دلیل ،امکان جدا

قول گایر ،تفسييیری «سييرراسييت» از کانت

کردن آن از فلسييي فۀ فرارو ندۀ کا نت که

ارائه میدهد .اینان کوشيييیدهاند بهمنظور

بسیار مورد انتقاد واقع شده ،به معنای امکان

توجیه نظریۀ خود و پاسييخ دادن به منتقدان

بقای مسيييتقل آن اسيييت .همین امر اهمیت

نواندی ش شان ،ازجمله ویال شک ،بهگونهای

بحث از وابسيييتگی فلسيييفۀ حق کانت از

فلسييفۀ اخالق کانت را بازسييازی کنند که

فلسييفۀ اخالق او را روشيين میکند .در این

بتوا ند همچون نظر یهای عام ،در ضيييمن

مقاله کو شش شده ا ست تا با برر سی دقیق

تطبیق با برخی شيييرایط تجربی مشيييخص،

نا مدارترین چهره های جر یان وابسيييتگی،

مبنایی برای استنتاج ا صل جهان شمول حق

پرتوی بر سستیها و نقاط قوت تفسیر آنان

1.Das strikte Recht.

.2همچنین اشيييياره به ناتجویزی بودن مفهوم حق
(وود.)251 :1356 ،
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بیفکنیم و نشييييان دهیم که درن ها یت هر

اصييطالح «امر مطلق حقوق »1اسييت ،امری

تالش برای ارائۀ تفسیری یکدست از پیوند

که امر مطلق عام را در حوزۀ حقوق اعمال

حق و اخالق در فلسيييفۀ کانت محکوم به

میکند ( 2 .)Höffe, 1986: 156هوفه

شييکسييت اسييت و متافیزیک اخالق را باید

برای اثبييات وجود امر مطلق حقوق در

دورهای انتقالی از فلسيييفۀ کانت به نظریۀ

فل سفۀ حق کانت ،که در معنای وجود الزام

نوینی بدانیم که او به دلیل مرگش نتوانست

اخالقی در این فلسييفه و درنتیجه رد آموزۀ

آن را با جزئ یات ارا ئه د هد .ازآن جا که

ناوابستگی است ،سه دلیل میآورد:

سنتیترین شکل این نظریه را میتوان در

 .1کييانييت حق را در پیونييد بييا الزام

آرا هوفه یافت ،این مقا له را با شيييرح

مطرح کرده است (اشاره به بند (ب) درآمد

اندیشههای او آ از میکنیم.

آ موزۀ حق) و ا ین ا مر بييه م ف هوم حق

 .0هوفه؛ امر مطلق حقوق

چهرهای بهکلی اخالقی میبخشييد؛ چراکه
الزام چیزی جز ضيييرورت یافتن یک فعل

بر پایۀ نظریۀ هوفه ،پیوند اخالق و حقوق

ت حت فر مان امر مطلق نیسييييت .به همین

در فلسييفۀ کانت ،نه به اسييتقالل کامل این

جهييت ،در آ يياز متييافیزیييک اخالق امر

دو و نه به اد ام یکی در دیگری میانجامد؛

مطلقی ذکر شييده اسييت که بهطور منطقی

از این منظر ،نظریۀ اخالق کانت ،نظریهای

باید بر هر دو حوزۀ اتیک و حقوق اعمال

فراگیر اسيييت که هم فلسيييفۀ اتیک و هم

شييود ( .)Höffe, 1986: 149همچنین،

فلسفۀ حق او را دربرمیگیرد .این فراگیری

در خودِ درآمييد آ موزۀ حق ،بييا قييا نون

در مع نای دقیق واژه ،به مع نای وجود امر

جهييانشيييمول حق 3روبروییم کييه دارای

مطلق فراگیری اسييييت کييه مفهوم الزام

وجهیت دسييتوری اسييت .عالوه بر آن ،هر

اخالقی کا نت را ب یان میک ند و درنتی جه،

دو بخش آموزۀ حق (حقوق خصييوصييی و

باید مصيييداق خود را نیز در عالم حقوق

عمومی) نیز امر مطلق خود را دار ند .این

داشيييته باشيييد .بر همین پایه ،او ابداعکنندۀ

پیوند میان مفهوم اخالقی حق با امر مطلق،

1.Der kategorische Rechtsimperativ
.2کانت در بخشهای فلسفه حقوقی آثار خود فقط

کرده و عبارت «امر مطلق حقوق» را بههیچعنوان به

یکبار ،در حقوق جزا ،به عبارت «امر مطلق« اشاره

کار نبرده است.
3.Das allgemeine Rechtsgesetz
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که خود مبتنی بر فلسيييفۀ انتقادی کانت

در شيييکل مطرحشيييدۀ آن در بنیادگذاری

ا ست ،ادعای ا ستقالل فل سفۀ حق کانت از

متافیزیک اخالق ،بجویند .اینان مدعیاند

اخالق انتقادی او را رد میکند ( Höffe,

که فلسيييفۀ حق کانت در حقیقت چیزی

.)2010: 42

نیست جز پاسداری از آزادی درونیای که

 .2م هم تر ین بیييان ا مرِ م ط لق در

محور اصيييلی اتی يک اسييييت ( Höffe,

بنیادگذاری متافیزیک اخالق طرح شيييده

 .)1986: 153در دستنوشتههای فایرابند

اسييييت .در این ک تاب به چارچوب کلی

کانت به این نکته اشييياره میکند که الزمۀ

متافیزیک اخالق پرداخته میشييود .این امر

احترام به انسيييان همچون هدف ،پذیرش

نشيييان میدهد که امر مطلق بنیاد گذاری

آزادی بیرونی اوسيييت ( Kant, 1984:

متافیزیک اخالق باید حوزۀ حقوق را نیز

 .)5یييک علييت گرایش بييه این موضيييع

دربرگیرد (.)Höffe, 1986: 149

رویارویی با کسييانی اسييت که بنیادگذاری

 .3دومین نمونه از کاربرد امر مطلق

متييا ف یزیييک ا خالق را کتييا بی بييه ک لی

در بنیاد گذاری متافیزیک اخالق عبارت

یر ح قو قی میدا ننييد .از دیييد بر خی

اسيييت از موردی حقوقی؛ یعنی ممنوعیت

کانتپژوهان ،کانت در این کتاب آنچنان

وعدههای دروغ تحت لوای ا صل «قرارداد

نظر یه اخالقی خود را با ات یک درآمیخ ته

بييایييد حفظ شيييودHöffe, 1986: ( »1

که از اسييياس میتوان به وجود نظریۀ حق

 .)149بنيابراین ،کيانيت در بنیيادگيذاری

در این اثر شييک کرد؛ بهویژه آنکه در این

متييافیزیييک اخالق عرصيييۀ حقوق را نیز

کتاب بر انگیزۀ شخ صی ب سیار تأکید شده

مدنظر داشته است.

اسييت ،درحالیکه در حقوق انگیزۀ درونی

هوفه همچنین با اتیکی کردن حقوق

شييرط نیسييت (.)Scholz, 1972 :151

(به خدمت گرفتن آن در راسيييتای افزایش

همچنین اخالقمندی را نمیتوان به معیار

فضيييیلت شيييهروندان) از طریق ذیل اتیک

تعمیم پذیری فروکاسيييت و آن را ناظر بر

قرار دادن آن مخالف اسيت .توضيی آنکه

ح قوق و ا تیييک هر دو دانسييييت؛ ز یرا

عيدهای کوشيييیيدهانيد مبنيای هنجياری و

اخالقم ندی نزد کا نت ،اصيييلی اسييييت

توجیهکنندۀ فلسيفۀ حق کانت را در اتیک،
1.Pacta sunt servanda.
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اجرایی 1و نه فقط قضييياوتی 2و افزون بر

کرد ( .)Höffe, 1986: 153-154او

نقش ارزیابنده ،کارکرد انگیزشيييی نیز ایفا

مینویسد:

میکند و به همین دلیل ،وجهیت د ستوری

«کانت حق را از اصل شخصی اخالقی ،آزادی
درونی یا خودمختاری بیرون نمیکشد ،بلکه [آن را]
از عقل ناب عملی خنثی ای که از اخالقمندی
شخصی و اجتماعی متفاوت و معیار آن قانونبودگی
عام است ،استنتاج میکند»( Höffe, 2010:
.)52

خييود ( )maximaeاصيييييلِ بيير خييود

هوفه میاندیشد توجه کانت به حقوق

تحمیلشدهی نهایی اراده به شمار میآید و

در بنیادگذاری متافیزیک اخالق باید بدین

ج نبييهی ذ ه نی دارد ( Höffe 1986:

معنا فهم شييود که این کتاب پرسييشهای

 .)151در پاسيييخ به این اد عا ،هواداران

حقوقی را نیز مانند اتیکی موردتوجه قرار

موضيييع اتیکی کردن حقوق اسيييتييدالل

داده و امر مطلق می توانييد هم در معنی

کردها ند که کا نت حتی پیش از نظر یۀ

حقوقی و هم اتیکی فهمیده شييود .اما این

انت قادی خود به فلسيييفۀ حق عالقۀ جدی

اد عا که بن یاد گذاری م تافیز یک اخالق و

داشييييتييه و ن می توان پييذ یرفييت کييه در

امر مطلق آن به هر دو حوزۀ حقوق و اتیک

بنیادگذاری متافیزیک اخالق نسييبت به آن

ارجاع دارند ،متناقض اسيييت ( Höffe,

بیاعتنا بوده باشد .به همین دلیل ،این د سته

 .)1986: 154این تناقض نا شی از وجود

از مفسييران کوشييیدهاند نظریۀ حق او را از

دو جنبۀ متفاوت برای اتیک اسيت؛ اتیک،

اتیک استخراج کنند.

در مييعيينييی صييييوری خييود ،در مييعيين يی

دارد .عييالوه بيير آن ،در اميير مييطييلييق بييا
ماکسييیمها 3سييروکار داریم و نه با اعمال؛
یعنی اصييل تعمیمپذیری باید بر ماکسييیم
اَعمال پیاده شود .ماک سیم در معنای لفظی

از دیييد هوفييه ،اتیکی کردن حقوق

خودمحييدودگری اسييييت .در این معنی،

ا شتباه ا ست؛ زیرا مفهوم آزادی در این دو

حقوق و اتیک در مقابل هم قرار میگیرند؛

حوزه در معنایی متفاوت بهکار رفته اسييت.

اما از منظر محتوایی 5تکالیف حقوقی ،از

آزادی درونی موردنظر اتیک را نمیتوان

طرفی باید از تکالیف اتیکی متمایز شوند،

با حقوق ،یعنی وضييع مجازات ،پاسييداری

از طرف دیگر ازآنجاکه انجام دادن آنها

1.Principium executionis.
2.Principium diiudicationis.

3.Maxim.
4.Materially.

ب
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بهطور یرمسييتقیم تکلیف اتیکی به شييمار

می گذارد ،برای اینکه بتوانیم به امر مطلق

میآیيد ،بيه حوزۀ اتیيک نیز تعلق دارنيد.

عام برسييیم ،باید بخشييی از آن را که مقرر

بنييابراین ،از منظر صيييوری بنیييادگييذاری

میک ند ع مل با ید از روی وظی فه 1ان جام

م تافیز یک اخالق تن ها به ات یک ،و ازنظر

شود ،حذف و بهجای آن «به هر انگیزه» را

محتوایی بييه تکييالیف اتیکیای میپردازد

جایگزین و آن را به بدنۀ اصييلی ،یعنی «به

کييه حقوق را نیز دربرمیگیرنييد و بييدین

تکلیف خود عمييل کن» اضييييافييه کنیم.

طریق ،زمی نهای عام برای هر دو را فراهم

بنابراین ،ازآنجاکه مسييئلۀ انگیزۀ اتیکی در

میآورد .این امر همان اخالقمندی حقوق

امر مطلقِ بن یاد گذاری م تافیز یک اخالق

اسيييت که افراد را به پیروی از آن ،بدون

خود را در ماکسيييیم نشيييان میدهد ،باید

ترس از مجازات و بهقصد عمل به تکلیف،

بهجای آن از عبارت «ا صل» بهره برد؛ زیرا

تشيييویق میک ند .این اخالقم ندی راب طۀ

عبارت دوم عبارتی خنثی اسيييت و چنین

حقوق و ات یک را پیچ یدهتر از جدایی یا

نی ست که به خودمحدودگری ارجاع دهد.

یگانگی صرف میکند ( Höffe, 1986:

بنييابراین ،امر مطلق عييام بييهصيييورت زیر

.)155

درخواهد آمد (:)Höffe, 1986: 156

هو فه پس از اث بات این مط لب که

پیونييد حقوق و اتیييک در بنیييادگييذاری
م تافیز یک اخالق پیچ یدهتر از اسيييتقالل

«تنها بر طبق اصولی عمل کن که بتوان آنها را
همچون قانونی جهانشمول خواست یا ادراک
2
کرد».

کامل یا وابسيييتگی صيييرف اسيييت ،پروژۀ

از دید او ،از این امر مطلق عام (حوزه

ا صلی خود را آ از میکند؛ بیرون ک شیدن

اخالقی ( )1هوفييه )237 :1352 ،می توان

امر مطلق عام از نظریۀ کانت بهعنوان مقسم

سه امر مطلق دیگر را بیرون کشید:

اتیک و حقوق و سييپس توضييی ِ امر مطلق

 .1امر مطلق محدودشييده به اتیک از

حقوقی بهعنوان قسيييیم ات یک .ازآن جا که

منظر صوری یا اخالقمندی (حوزه اخالقی

جن بۀ صيييوری امر مطلق در بن یاد گذاری

( )1-2هو فه)237 :1352 ،؛ حوزه این امر

متافیزیک اخالق میان حقوق و اتیک تمایز

مطلق عمل و اخالق شييخصييی اسييت و از

1.From duty.

2.Act only according to principles
which can be conceived and willed as
a universal law.
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منظر محتوایی هم حقوق و هم اتیييک را

نیز بین قانونگذاری اتیکی و حقوقی تمایز

دربرمیگیرد و بدین گونه است ( Höffe,

اسيييت؛ امر مطلق حقوق دامنۀ محدودتری

:)1986: 156

دارد و تکالیف نسيييبت به خود و تکالیف

«تنها بر طبق ماکسیمهایی عمل کن که بتوان آنها
را همچون قانونی جهانشمول خواست یا ادراک
کرد» 1.یا «از منظر درونی تنها بر طبق اصولی با

بیرونی فضيييی لتم ندا نه ( مان ند عشيييق به

قابلیت جهانشمولی عمل کن».

2

همسييييایييه) را در برنمی گیرد ( Höffe,
:)1986: 157
از دید هوفه ،بهجز این دو سيييط از

 .2در ع ینحييال می توان ا مر م ط لق

امر مطلق ،با سييه سييط دیگر نیز روبروییم.

دیگری را نیز تعریف کرد که به قانونمندی

سط سوم مربوط ا ست به حقوق عمومی

مربوط می شود و به شکل زیر بیان می شود

و خ صو صی و سط چهارم سه امر مطلق

(:)Höffe, 1986: 156

در رابطه با سيييه بخش از حقوق عمومی،

«از منظر بیرونی تنها در هماهنگی با اصولی عمل
کن که بتوان آنها را همچون قانونی جهانشمول
3
خواست یا ادراک کرد».

یعنی حقوق ملی ،حقوق م لت ها و حقوق
بینالملل را شامل میشود .حقوق ملی خود
در بردارنييدۀ ا مر م ط لق ح قوق ک ی فری

 .3امر مطلق حقوق :مشييخص اسييت

بهعنوان سيط پنجم از امر مطلق اسيت .در

که اولین امر مطلق استنتاجشده از امر مطلق

جدول زیر میتوان هر پنج سط امر مطلق

عيييام ،ازآنيييجييياکيييه دربيييردارنيييدۀ

را مشاهده کرد (:)Höffe, 1986: 157

خودمحدودگری است ،نمیتواند امر مطلق
حقوق (معیار اخالقی برای سنجش حقوق
و دولت (حوزه اخالقی  ))2-2باشيييد .امر
مطلق قانونمندی نیز نمیتواند چنین نق شی
را ای فا ک ند ،زیرا فراتر از ت مایز صيييوری
قانونمندی و اخالقمندی ،از نظر محتوایی
1.Act only according to maxims
which can be conceived and willed as
a universal law.
2.Act internally only according to
universalizable principles.

3.Act externally only in agreement
with principles which can be
conceived and willed as a universal
law.

ب
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امر مطلق عام

امر مطلق حقوق :قانون
مندی حقوقی ،تکالیف
حقوقی و قانون عدالت

امر مطلق حقوق خصوصی

امر مطلق اتیک در معنای
مادی :قانون مندی
اتیکی /تکالیف فضیلت
مندانه

امر مطلق اتیک در معنای
صوری :اخالق مندی
حقوق /اتیکال

امر مطلق حقوق عمومی

امر مطلق حقوق بین الملل

امر مطلق حقوق ملی

امر مطلق حقوق ملت ها

امر مطلق حقوق کیفری

هوفه در پا سخ به این پر سش که چرا

اسييت و دیگری بازسييازی پیشييینی

کانت امر مطلق حقوق را در آ از درآمد

( .)Höffe, 2010: 47الزام اخالقی بودن

آموزۀ حق ،برخالف امر مطلق اتیکی که

آموزۀ حق ،آن را دارای هر سه ویژگی امر

در آ از نظریۀ فضيييیلت مطرح شيييده ،بیان

مطلق عام میک ند؛ الف :عملی ( که) ب:

نکرده اسيييت ،پاسيييخ میدهد که اصيييل

بهصيورت نامشيروط الزامآور اسيت و پ:

جهانشيييمول حق 1در بند (پ) در حقیقت

دربردارنييدۀ سييينج يۀ تکييالیف مطلق و

همان اعمال امر مطلق عام در حوزۀ حقوق

قانونمندی عام اسييت ( Höffe, 1986:

اسييت ( .)Höffe, 1986: 158-159از

.)159

دیيد هوفيه ،نظریيۀ حق کيانيت دارای دو
بخش مجزاست که یکی الزام اخالقی

مفهوم بازسييييازی پیشيييینی ن یازم ند
توضييی بیشييتر اسييت .این بازسييازی ،آن
بخش از نظریۀ حق را تشيييکیل میدهد که

« .1در خارج چ نان ع مل کن که کاربرد آزاد
گزینش تو بتواند طبق قانونی جهان شمول با آزادی
دیگران همزیست شود».

430
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مفهوم الزام اخالقی را بييه حوزۀ زیسيييت

ندارند 2و تنها محدودۀ اِعمال اخالقمندی

اجتماعی (با تو سل به سه شرط نامبرده در

در شرایطی خاص را معین میکنند (هوفه،

بند (ب) درآمد آموزۀ حق) سرایت داده و

 243 :1352و  .)Höffe, 2010: 49به

بييه نو عی می توان گفييت همييان ا خالق

همین سيييبب ،هوفه ادعای کانت دایر بر

اجتماعی اسيييت؛ چنان که بخش فراروندۀ

پیشيييینی بودن اصيييل جهانشيييمول حق را

متييا ف یزیييک ط ب یعييت ن یز از ف یزیييک و

میپذیرد ،اما آن را «پی شینی ن سبی» مینامد

روانشييناسييی که اعمال اصييول آن بر دو

کييه ا ل بتييه برای پیشييي ی نی بودن اصييييل

مو ضوع متفاوت (ماده و موجود اندی شنده)

جهانشيييمول حق کافی اسيييت ( Höffe,

به شيييمار میآیند ،جداسيييت .در فلسيييفۀ

 .)1986: 161ب يدین ترتیييب ،امر مطلق

اخالق نیز کانت اصييول آن را بر دو حوزۀ

حقوقی قرینه و همتای اتیکی خود اسيييت

قانون گذاری بیرونی و درونی اعمال کرده

که به اخالق یر شخصی میپردازد و افراد

اسييت .گزارههای اصييلی این دو شيياخه را

را در اع مال آزادی بیرونی در جام عه در

نمیتوان بهکل پیشييینی ترکیبی دانسييت؛

هماهنگی با یکدیگر ،بر طبق قانونی عام،

زیرا در آنهييا مفهوم اخالق بر حقیقتی

ملتزم میکنييد؛ همييانگونييه کييه امر مطلق

تجربی اعمال شييده اسييت .در آموزۀ حق،

اخالق فردی این کار را با ارادۀ افراد انجام

این واقع یت تجربی م حدود یت م کانیای

میدهد (.)Höffe, 2010: 53

ا ست که ان سانها را وامیدارد تا در جامعه

بنابراین ،میتوان دریافت که صيييرف

زندگی کنند .متافیزیک فلسييفۀ حق کانت

اِعمال مفهوم الزام اخالقی بر شرایط بیرونی

با ا صول تجربی دیگری نیز سروکار دارد:

میتواند به توجیه اعمال اجبار منجر شييود.

اینکه انسان دارای احساسات و امیال است،

بهع بارتدیگر ،چینش آزادی های بیرونی

ا شیائی را در جهان تملک میکند ،قرارداد

طبق قاعدهای عام ،توج یهگر اعمال اجبار

میبندد ،بچهدار میشود و ...؛ اما هیچکدام

ا ست و امکان اعمال آن به صورت تحلیلی

1

از اصل جهانشمول حق استخراج میشود.

1.Begründungsfunktion.
.2نفی کارکرد توجیهی شرایط تجربی اعمال اصول

ماهیت تجربی انسان در آثارش نبوده است .برای

از این شيييرایط تجربی کارکرد توجیهی

اخالقی به معنای بیتوجهی کانت به این شرایط یا

مطالعۀ بیشتر :ر .ك :عبداهنژاد ،محمدرضا؛ رفیقی،
سمیه.42-33 :1353 ،

ب
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درنتی جه ،توج یه اج بار در نظر یۀ کا نت

ناوابسيييتگی ،جز جداییناپذیری از توجیه

مستلزم چیزی نیست جز اعمال امر مطلق بر

مفهوم حق است .در نهایت ،میتوان گفت،

شييرایط بیرونی .اما هوفه دربارۀ اینکه خود

از دید هوفه ،نظریۀ اخالقی برای نظریۀ حقِ

اصل جهان شمول حق تحلیلی باشد ،تردید

کانت ضروری و کافی است.

دارد (.)Höffe, 2010: 57

اینک جا دارد به نقد و برر سی تف سیر

تفسيييیر هوفه نزدیکترین خوانش به

هوفه بپردازیم .چنانکه مشاهده شد ،از دید

ساختار درآمد آموزۀ حق است .از دید او،

او ،در درآمد متافیزیک اخالق یک امر

این سييياختار به صيييورتی منطقی به قصيييد

مطلق فراگیر وجود دارد .این امر مطلق با

اعمال امر مطلق یا الزام اخالقی بر شيييرایط

امر مطلقِ بن یاد گذاری م تافیز یک اخالق

بیرونی و بیان نتایج آن طراحی شده ا ست؛

متفاوت اسيييت .در متافیزیک اخالق امر

زیرا کا نت در ب ند (ب) چ نان صيييح بت

مطلق بدینصورت بیان شده است:

میکند که گویا تعریف حق برخاسيييته از

«بر طبق ماکسیمی عمل کن که بتواند درعینحال
بهعنوان یک قانون جهانشمول لحاظ شود».

بیرونی بودن ،داللييت داشيييتن بر گزینش

در بنیادگذاری متافیزیک اخالق امر

چیزی جز اعمال الزام اخالقی بر سه شرطِ
افراد و بیتوجهی به هدف گزینش نیسيت
و از این طریق ا ست که در بند (پ) ا صل
اخالقی حق 1و در بنييد (ت) نیز توجیييه

مطلق صورت دیگری دارد:
«بر طبق ماکسیمی عمل کن که همزمان بتوانی
اراده کنی که به صورت قانون جهانشمول درآید».

صييالحیت در اعمال خشييونت و اجبار ،و

با اندکی دقت میتوان دریافت که

درنهایت در بند (ث) حق در معنای سخت،

در امر مطلق بنیادگذاری متافیزیک اخالق

بهدست میآید .بدینترتیب ،کانت از الزام

با بخشيييی اضيييافه روبروییم؛ عبارتی که

اخالقی آ يياز میکنييد و بييا اعمييال آن بر

میگوید ماکسيييیم عمل ما باید بهگونهای

برخی شييرایط بیرونی به حقِ مبتنی بر اجبار

باشد که «بتوانیم بخواهیم» به صورت قانون

(حقِ سخت) میر سد ( Höffe, 2010:

کلی درآید .اما در امر مطلق بیانشييده در

 .)41در ن ت یجييه ،م ف هوم ا لزام ا خال قی،

مقدمۀ متافیزیک اخالق این بخش حذف

بيييرخيييالف ادعيييای هيييواداران آميييوزۀ

شييده اسييت؛ یعنی نیاز نیسييت که بخواهیم

1.Das moralische Rechtsprinzip.
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ماک سیم عملمان جهان شمول شود و فقط

مطلق ( هرچنييد کييانييت همچنييان آن را

کافی اسيييت از ماکسيييیمی جهانشيييمول

به صورت دستوری بیان کرده باشد) ،آن را

پیروی کنیم .بهعبارتدیگر ،در امر مطلقِ

تنها به اصييلی هنجاری (بدون تجویز) فرو

بنیادگذاری متافیزیک اخالق با دو ماکسیم

میکاهد که بر فرد ،تکلیفی وضع نمیکند،

مواجهیم و ماکسیم عامتری وجود دارد که

هرچند میتواند معیار تشخیص امر اخالقی

دربارۀ ماکسييیم عمل اسييت و به خواسييت

از یراخالقی باشد.

اخالقی ما پیوند میخورد .با توجه به اینکه

در فلسيييفۀ کانت ،مبنای ارزشيييی یا

در امر مطلق متافیزیک اخالق این عبارت

آنچه کرسييگارد آن را سييرچشييمۀ ارزش

حذف شيييده اسيييت ،میتوان بدین نتیجه

میداند ،ارادۀ نیک اسييت .از دید کانت،

ر سید که این امر ،همان امر مطلق عامتری

تنها انگیزهای که ارادۀ نیک میتواند در

اسييت که با کنار گذاشييتن انگیزۀ اخالقی

عمل به تکلیف داشيييته باشيييد ،عمل به

می توانييد حوزۀ حقوق را نیز دربرگیرد؛

تکلیف تنها برای خود آن (عمل از روی

هرچند شاید نبود عبارت ماکسیم و کاربرد

تکلیف) ا ست و هماهنگی صرف عمل با

واژهای دیگر در امر مطلق متييافیزیييک

تکلیف کييافی نیسييييت؛ بييهعبييارتدیگر،

اخالق میتوانسيت این تحول را بهتر نشيان

گزینش ( )Willkürباید خودِ تکلیف را

دهييد .این دقييت هوفييه کييه مورد توجييه

هدف قرار د هد .وگر نه ارزش هر ع مل

ویال شک نیز بوده ،مطلبی قابلتوجه ا ست

اخالقی به یک هدف انضييمامی و محتمل

و میتواند مؤ ید نظر او دربارۀ وجود امر

پیوند خواهد خورد و ضيييرورت و مطلق

مطلق عام باشد .همچنین ،اصل جهانشمول

بودن ارادۀ نیک و اصييل برآمده از آن از

حق و سيييایر اوامر حقوقی که در حقوق

دسيييت خواهند رفت .این همان تفسيييیر

خ صو صی و عمومی بیان شدهاند ،همگی

انگیزهگرایانۀ کانت از الزام اسيييت که بر

میتوانند بهمنزلۀ شيييواهدی در تأیید نظر

پایۀ آن انگیزۀ اخالقی ما جزئی از تکلیف

هوفه به کار روند .اما فراتر از صيييورت

اخالقی ماسييت ( Korsgaard, 1998:

دسيييتوری این امر و از منظر درونگرایی

 .)314بنييابراین ،انگیزه برای مسيييئولیييت

کانتی ،نظر هو فه میتوا ند با این انت قاد

اخالقی الزم اسييت و بدون آن مسييئولیتی

روبرو شود که حذف انگیزۀ اخالقی از امر

وجييود نييدارد ( Nelson & Potter,

ب
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 .)1994: 97کرسگارد مینویسد:

شرط ا ست و اخالقی بودن امور ری شه در

«ما بهضرورت ،خودمان را چنان تصور میکنیم که
میتوانیم به غایتهای خود ارزش دهیم؛ زیرا خود را
ضرورتاً خودمختار میدانیم و غایات خود را انتخاب
آزادانه و عقالنی خود میدانیم .هیچچیز دیگر نمی-
تواند غایات و اعمال ما را توجیه کند .ما آنها را
وقتیکه با خودمختاری کامل عقالنی انتخاب شده
باشند ،خوب میشماریم .بنابراین ،خودمختاری کامل
عقالنی منشأ آنهاست و این فقط خودمختاری
عقالنی ماست که میتواند چنین کند» (کرسگارد،
.)885-888 :8903

این اراده دارد (هوفه 236 :1352 ،و .)251

همييانطور کييه گفتييه شييييد ،هوفييه

همین مسيييئله باعث شيييده اسيييت تا

برخالف گایر ،با استنتاج اصل جهانشمول

عدهای مانند ویالشک بر این باور پافشاری
کنند که با حذف انگیزۀ اخالقی از اصييل
جهان شمول حق ،این ا صل جنبۀ د ستوری
خود را از دست میدهد و نمیتواند و ضع
تکلیف کنييد ،بلکييه تنهييا بييه را هنمييای
هن جاریای دگرگون میشيييود که یک
وضييعیت آرمانی را به تصييویر میکشييد.
و یالشييييک ا ین ا یراد را تحييت ع نوان
«مييتيينيياقييضنييمييای امييرهييای قضييييائييی»

بنييابراین ،اگر او می خواسييييت پيياسيييخ
قييانييعکيينيينييدهای بييه هييواداران آمييوزهی
ناوابسييتگی بدهد ،باید به این انتقاد پاسييخ
میداد کييه چگونييه میتوان بييدون وجود
انگیزۀ اخالقی از «الزام اخالقی» و نیييک
بودن اعمال ،سخن گفت.

حق از آزادی درونی (اتیکی کردن حقوق)
مخالف اسييت و آن را عامل توجیهکنندۀ
فلسييي فه حق کا نت نمیدا ند؛ حال ،اگر
بپذیریم با حذف انگیزۀ اخالقی ،عنصييير
ارزشگييذاران يۀ خود م ختيياری را کنييار
گذاشييتهایم ،تنها امری که در تفسييیر هوفه
میتواند به امر مطلق عام آن جایگاه ارزشی
را ببخشد که بتواند مبنای الزام اخالقی ،هم
در اتیک و هم در حقوق شود ،چیزی جز
تعمیم پذیری آن ،یا چ نان که هو فه بدان

)(Willaschek, 2002: 71-72
مطرح میکند که طبق آن نمیتوان ویژگی

اشييياره میکند ،انطباق عقل سيييوژه منفرد

نامشييروط بودن یا امر مطلق بودن امرهای

عامل با اصيييل جهانشيييمول حق به دلیل

حقوق را با بیرونی بودنشييييان جمع کرد

ع قال نی بودن آن ( هوفييه،)246 :1352 ،

(مهرآرام .)275-273 :1533 ،هوفييه خود

نمیتواند باشيييد (نکتهای که خود را به

نیز میپذیرد که عنصر اساسی فلسفه اخالق

بهترین شييکل در صييورت امر مطلق عام

کانت اراده نیک ،بهعنوان خیر بدون قید و

پیشييينهادی هوفه نمایانده اسيييت) .از این
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منظر ،امر مطلق حقوقی به تأسيييیس یک

را از روی تکلیف به شرایط نامبرده محدود کنم،
بلکه عقل تنها میگوید که آزادی باید به شرایطی
که منطبق با ایدة آن است محدود شود و دیگران نیز
میتوانند این محدودیت را اعمال کنند .این امر یک
اصل موضوعه است».

رو بروسييييت کييه ح تی هواداران آ موزۀ

بنابراین ،کانت به این مطلب اشييياره

ناوابستگی نیز در این مسئله توافق دارند که

می کنييد کييه دسيييي توری بودن اصييييل

تعمیمپذیریِ ا صل جهان شمول حق به آن

جهان شمول حق در معنای آمرانه بودن آن

خ صلتی اخالقی میبخ شد که اتیک نیز از

برای مکلف نی ست .این عبارت را میتوان

نظام اخالقی بر پایۀ مفهوم اخالقی از حق
اشييياره دارد که اعتبار اخالقی آن ما را به
پذیرشييش وامیدارد .این باور با این انتقاد

آن برخوردار اسيييت ( Ebbinghaus,
1968: 113و Willaschek, 2012:

به دو صورت تفسیر کرد:
 .1اگر بر عبييارت «از روی تکلیف»

 ،)563ا ما آن را برای تجویزی بهشييي مار

تمرکز کنیم ،کييانييت تنهييا در پی زدودن

آوردن مفهوم حق کافی نمیدانند .بنابراین،

انگیزۀ اخالقی از اصييل جهانشييمول حق

تنها تفاوت هوفه با این دسته از مفسران در

ا ست .در این صورت ،تف سیر هوفه از این

این نکته اسييت که آنان اصييل برین عقل

اصيييل میتوا ند بهواقع توج یهگر باور او

عملی را تجویزی (امر) نمیدانند ،ولی او

دربارۀ وجود امر مطلق حقوقی باشد .از این

میداند.

منظر ،اصييل جهانشييمول حق (امر مطلق

فراتر از بحييث نظری دربييارۀ رابط يۀ

حقوقی) از ما میخوا هد که از ت کالیف

انگیزۀ اخالقی و تجویزی بودن قواعييد

حقوقی پیروی کنیم ،لیکن انگیزۀ خاصييی

اخالقی ،هوفه را میتوان با تکیه بر خود

را برای ا ین پ یروی ت عر یف ن می کنييد.

عبارات متافیزیک اخالق نیز مورد نقد قرار

بدینترتیب ،در عین اینکه ما را با یک الزام

داد .اگر دستوری بودن امر مطلق در مقدمۀ

اخالقی روبرو میکند ،با آنچه هوفه آن را

متافیزیک اخالق و ا صل جهان شمول حق

امر مطلق ات یک یا اخالقم ندی میدا ند،

شيييوا هدی بر مد عای هو فها ند ،کا نت

متفاوت است.

بالفاصييله پس از طرح اصييل جهانشييمول

 .2عبارت باال را میتوان به شيييکل

حق اعالم میکند:

دیگری نیز تفسیر کرد و بر این نکته تمرکز

«اما این امر از من نمیطلبد که خودم باید آزادیام

کرد که اصييييل ج هانشيييمول حق لزو ماً

ب
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مکلف را مخاطب قرار نداده اسييت و نیاز
نیست او «خود» به تکلیفش عمل کند ،بلکه
ع قل فقط م حدود یت آزادی را نشييييان
میدهد و دیگران نیز میتوانند بر پایۀ این
اصل او را وادار به احترام به قانون کنند .در
این صييورت ،این اصييل از اسيياس بهقصييد
و ضع تکلیف برای مخاطب حقوق تعریف
نشييده اسييت ،بلکه تنها نشييان میدهد که
امکان اعمال اجبار برای واداشييتن دیگران
به انجام فعل یا ترك فعل در چه مواقعی
ممکن ا ست؛ تف سیری که هواداران آموزۀ
ناوابسيييتگی ارائه میدهند؛ یعنی از خود
عبارات کانت نیز میتوان شيييواهدی در
اثبييات ادعييای رد تجویزی بودن اصييييل
جهانشيييمول حق یافت .بنابراین ،هرچند
تف سیر هوفه با ب سیاری از ا ستلزامات متنی
متافیزیک اخالق هماهنگ است ،نمیتوان
آن را در این زمینه بینقص دانست.
چنانکه گفتیم یکی از کاسيييتی های
تفسیر هوفه آن است که موضع خود را در
برا بر تفسيييي یر هواداران وابسيييي ت گی از
درونگرایی کانتی روشييين نکرده اسيييت.
اینک جا دارد به اندیشيييمندی بپردازیم که
به مسيييئلۀ ارادۀ نیک و الزام اخالقی بهطور
جدیتری پرداخته است.
1 .Wohlgeordnete Freiheit: Immanuel
Kants Rechts- und Sozialphilosophie.

.8کرستینگ:آزادیهمچونبنیادعقل عملی
کرسيييي ت ینييگ در ی کی از م هم تر ین
نوشتههایش دربارۀ پیوند میان حق و اخالق
با نام آزادیِ به سامان ،1انتقاد خود بر آموزۀ
ناوابسيييتگی سييياده را با رد نظر ابینگهوس
آ از میکند .کتاب او در دورۀ خود ب سیار
حائز اهمیت بود ،زیرا در برابر جریان چ
و هگلی بار دیگر کانت را مطرح کرد .از
دید او ،هر آموزۀ مدعی ناوابسيييتگی باید
توضيييی دهييد کييه چگونييه میتوان الزام
حقوقی را بر پایۀ آزادی تجربی و منفی بنا
کرد .بنابراین ،او در انتقاد خود وجود الزام
در حقوق را بر پایۀ اظهارات کانت مسلم و
عنصييير جييدائینيياپييذیر از نظری يۀ حق او
میداند؛ چراکه الزام بنیاد عقل و هر قانون
عملی اسيييت و بدون آن همۀ فرمان های
عقل به ماکسیم دگرگون خواهند شد .پس
می توان گفييت قوانین حقوقی ،همچون
قوانین الزامآور عینی و ضييروری ،آزادی
مثبت را همچون شيييرط ضيييروری خود،
پييیييشفييرض مييیگييیييرنييد .درنييتييیييجييه،
خودمخ تاری ،اصييييل ی گا نۀ ت مام قوانین
اخالقی و و ظایف مرتبط با آن هاسييييت
(.)Kersting, 1993: 137-139
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از دید کرستینگ ،اخالقی بودن الزام

خنثی و درنتیجه در چارچوب قانونی خارجی تحمیل-
پذیر است و مانند امر مطلق نیست که ارادة خود را
بهعنوان قانونگذار بطلبد ،ارادة اعطاکننده و بر طبق
شرایط خود الزامکنندة آن میتواند اراده دیگری
باشد»(.)Kersting, 1993: 182

ک ند که ما را به پیروی از فر مان ع قل

عقييل عملی در حقوق در پیِ کنييار

وامیدارد .بدین ترتیب ،تمایز اصلی حقوق

گذاشيييتن تکالیف اتیکی نیسيييت ،بلکه به

و اتیک در امکان اعمال قدرت اسيييت .اما

دنبال تضييمین اجباری بودن انجام تکالیف

چنین نیسيييت که هر قانونِ عقل را بتوان

از طييرف مييخيياطييب حييقييوق اسيييييت

بهگونهای حقوقی نیز ارائه داد و با خشونت

( .)Kersting, 1993: 175-180بييه-

اعمال کرد ،بلکه تنها قوانینی این توانایی را

عبارتدیگر ،فرد فقط زمانی میتواند خود

دارند که مسييتقیم مرتبط با عمل (وظایف

را ملزم به امری بداند 1که بتواند خود را از

کييامييل) بيياشييينييد .بنييابراین ،ویژگی بييارز

دو لحاظ 2بررسيييی کند :یک بار از دید

حقوقی اسييييت که ام کان توج یه اع مال
خشيييونت را برای آن فراهم میکند؛ زیرا
خشيييونت میتواند همچون انگیزهای عمل

قانونگذاری حقوقی بیارتباطی آن با عقل
ناب عملی نیست ،بلکه ارتباط آن با انگیزۀ
بیرونی در اجرای ت کالیف عملی اسييييت.
بييهعبييارتدیگر ،بیرونی بودن قوانین این
امکان را فراهم میکند که بتوان برای آنها
انگیزهای بیرونی یافت .این پیوند با انگیزۀ
بیرونی ،یا ه مان اع مال اج بار ،نمیتوا ند
دلیلی برای نیازمند نبودن ما به عقل عملی
باشيييد ،هرچند عمل را از ارزش اخالقی
تهی کند .او مینویسد:
«ازآنجاکه قانون حق ،قانونی است که بهصورت ناب
در پیوند با اعمال است و نسبت به نگرش انگیزهساز
1.Selbstverpflichtend.
2.Doppelten Respectu.
3.Auctor obligationis.

موجودی معقول که مؤلف وظیفه 3است و
بار دیگر از دید موجودی محسيييوس که
موظف به انجام آن 5ا ست .هنگامیکه این
پیوند از یک رابطۀ درونفردی به رابطهای
برونفردی منتقييل شيييود ،قييانونگييذاری
درونی به قانونگذاری بیرونی ،و خودملزم-
گری بييه دیگرملزمگری 4و الزام حقوقی
تبدیل میشيييود و دارندۀ حق این امکان را
پیدا میکند که همچون تجسيييمِ عقلِ فرد
قانونشييکن ،او را با خشييونت به احترام به
حييقييوق دیييگييران وادارد ( Kersting,

4.Subjektum obligationis.
5.Fremdverpflichtung.

ب
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 .)1993: 183-184چون حقوق ناگزیر

برتری حقوق میانجامد ،این امر را ن باید

از همراهی بييا انگیزۀ اخالقی نیسييييت و

در مع نای برتری یا تفاوت مب نای توجیهی

میتواند بدون ارزش اخالقی باشيييد ،نیکی

حقوق فهمید؛ بلکه چون حقوق به رفتار و

را در ج هان افزایش نمید هد ،بل که تن ها

اعمال بیرونی میپردازد ،نمیتواند توسيييط

بدی را به تأخیر میاندازد ( Kersting,

اتیک که با وظایف گسترده سروکار دارد،

 .)1993: 187بنابراین ،کر ستینگ فل سفۀ

نقض شيييود .هر عمل فضيييیلتمندانه باید

ا خالق کييانييت را محييدود بييه ا مر خ یر

پیش از اجرایی شدن با قانون حق همخوان

نمیکنييد ،بلکييه کيياهش رذیلييت از طریق

شيييود و خیرخواهی نمیتوانييد توجیييهگر

ا عمييال ا جبييار ح قو قی را ن یز ذیييل آن

نقض قانون باشيييد ( Kersting, 1993:

میگنجاند.

.)190-196

از دید کرسييتینگ ،میتوان گفت امر

همانگونه که قابلمشييياهده اسيييت،

مطلق و اصييييل ج هانشيييمول حق ،هر دو

کرسيييي ت ینييگ بييهصييييورت د ق یق تری

ب یانگر ارزشيييی عامتر هسيييت ند که ه مان

استداللهای هواداران آموزۀ ناواب ستگی را

آزادی اسيييت .به همین جهت ،کانت در

مورد نقد قرار داده اسييت .او با جدا کردن

متييافیزیييک اخالق برخالف بنیييادگييذاری

دو حیثیت ان سان از یکدیگر ،یعنی حیثیت

متافیزیک اخالق و نقد عقل عملی ،برای

معقول و محسييوس او ،الزام اخالقی را نه

هر دو حوزه یک اصيل جداگانه پیشبینی

فقط در ارادۀ شخص مجری قانون اخالقی،

کرده اسيييت .قانون حق در بارۀ اَعمال و

بل که در هر ارادهای میبی ند که با ارادۀ

تکالیف کامل اسييت و قانون اتیک دربارۀ

موجود معقول در دفاع از آزادی هماهنگ

تکالیف ناقص و ماکسييیم آنها .درنتیجه،

است .او ،بدین ترتیب ،تفسیری متفاوت از

ام کان ت قا بل م یان این دو دسييي ته تکلیف

درونگرایی کانتی ارائه میدهد؛ تفسييیری

وجود ندارد و وجود این تفاوتها به تمایز

که در آن انگیزۀ اخالقی خاص فرد ،مبنای

هنجيياری میييان دو قييانون نمیانجييامييد؛

الزام نی ست ،هرچند ارزش اخالقی عمل را

بدینمع ناکه الزامآوری قواعد عقل عملی

ت ع ی ین می کنييد .امييا تفسيييي یر او ن یز بييا

را نباید درجهبندی کنیم .پس هرچند نظریۀ

دشواریهایی روبهروست:

کانت به سازگاری این دو سامانه از طریق

نخ ست ،از دید نوی سنده ،بر این ادعا
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که ت مایز م یان حقوق و ات یک تن ها در

قاعدۀ اجتماع نقیضيييین بنا کرده اسيييت

ب یرو نی بودن اوامر ح قوقی و در ن ت یجييۀ

1.)Ebbinghaus,

(1968: 170-171

بیتوجهی به انگیزۀ عمل در آن هاسيييت،

گامی را که کرستینگ در شرح

میتوان ه مان انت قادی را مطرح کرد که

مبنای هنجاری الزام اخالقی در

ویال شک بر گایر در مورد امکان ا ستنتاج

متافیزیک اخالق برداشته ،گایر تکمیل

اصيييل جهانشيييمول حق از فرمول قانون
جهييانشيييمول مطرح کرده اسييييت :چرا
نمیتوان وظایف کامل نسيييبت به خود یا
برخی وظایف بیرونی را ن سبت به دیگران،
مانند را ستگویی ،با اعمال اجبار پیاده کرد
()Willaschek, 2009: 62؟
دوم ،کرسيييتینييگ در بسيييیيياری از
انييتييقييادهييای خييود بييه هييواداران آمييوزۀ
ناواب ستگی جانب ان صاف را رعایت نکرده
اسييييت .برای نمونييه ،او اسيييتييداللهييای
ابینگهوس را اینگونه میفهمد که منفعت

کرده است .در حقیقت ،او به تکتک
استداللهای هواداران آموزۀ ناوابستگی
و آنچه از دید او درك نادرستشان از
درونگرایی کانتی است ،پاسخ داده
است .اینک به خوانش او از پیوند حق و
اخالق در فلسفۀ کانت میپردازیم.
 .3گایر :تفسیر سرراست از کانت

گایر در م قا لۀ خود با نام «اخالقم ندی
2

دوگانۀ حق :کوشييشييی دوباره» ()2016

افراد در آزادی بیرونی ،توجیه اصلی نظریۀ

یکی از پیچیييده ترین دفيياعهييا از آموزۀ

حق کانت ا ست و افراد در آزادی منفعتی

وابسيييتگی را مطرح کرده و بيه ژرفی به

شخ صی دارند که حق از آن دفاع میکند

انتقادهای مخالفان پاسيييخ داده اسيييت .دال

و همین امر به مفهوم حق جنبۀ عقالنی داده

مرکزی انت قاد های گایر به جر یانی که از

و آن را برای همۀ افراد الزامآور میکند.

دید او از فی شته آ از شده و توسط وود و

درحالیکه ابینگهوس اسييتدالل خود را بر

ویالشيييک ادامه یافته ،خلط کردن نظریۀ

امکان تعمیمدهی ا صل جهان شمول حق و

مسيييئول یت اخالقی کا نت با نظریۀ انگیزۀ
3

اخالقیاش اسيييت .در نظر گایر ،وظایف
 .1برای مطالعه بیشتر :ر .ك :مهرآرام.265 :1533 ،

 .1پائر اشتودا نیز انتقاد همانندی را به ویالشک

2 .The Twofold Morality of Recht:
Once More Unto the Breach.

مطرح میکند .او را باید از جمله کانتپژوهانی

ب
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کامل در فلسييفۀ کانت ،بهویژه آنهایی که

میکند؛ زیرا اینگونه اصييل جهانشييمول

به ترك فعل 1مربوط هستند ،فارغ از انگیزه

حق می توانييد از اصييييل جهييانشيييمول

بييایييد انجييام شيييونييد و این خود فرمييان

اخالقمندی 2ا ستنتاج و سپس مبنای اعمال

اخالقم ندی اسييييت تا از رذی لت اخالقی

اجبار شود (.)Guyer, 2016: 34-35

جلوگیری کند .بهعبارتدیگر ،جنبۀ آمرانۀ

به نظر میر سد که توجیه ا صلی گایر

تکالیف اخالقی کامل ،به انگیزۀ اخالقی ما

بر امکان جدایی انگیزۀ اخالقی از وظایف

گره نخوردهاند .گایر ،از این طریق ،درك

کامل در عرصيييه حقوق به نگاه ایت-

هواداران آموزۀ ناوابسييتگی از درونگرایی

محورانهای برمیگردد که نسييبت به فلسييفه

کانتی را به چالش میکشييد .او میاندیش يد

کانت دارد .گایر تمایز امر مطلق و امرهای

همین جييدایی انگیزۀ اخالقی از تجویزی

مشييروط را در ایتمندی دومی و بی ایت

بودن تکالیف اخالقی اسيت که آموزۀ حق

بودن اولی نمیداند؛ بلکه ،از دید او ،ارزش

کا نت را زیرمجمو عۀ نظر یۀ اخالقیاش

امر مطلق بدین مسيييئله بازمیگردد که بیانِ

دانست که در موضوع موردنظر ما برداشت روشنی

اینکه آیا ماکسیمی تعمیمپذیر است ،باید دریابیم که

را از وابستگی یرساده ارائه داده است .ادعای اصلی

آیا موجودات معقول دیگر نیز با آن موافقت دارند

او در مقالۀ «جامعۀ موجودات معقول؛ قلمرو ایات

یا خیر .درنهایت ،او گام اول را با اثبات این مطلب

کانت و تمایز میان آزادی درونی و بیرونی»

که مبنای هنجاریِ نظریۀ اخالق کانت را میتوان

)(2016این است که فرمول قلمروی ایات

بیش از هر جا در فرمول قلمروی ایات نشان داد،

میتواند منشأ هنجاری دیگر فرمولها و همچنین

برداشته و اصل جهانشمول حق را چیزی جز اعمال

اصل جهانشمول حق باشد .دلیل او در برتری دادن

فرمول قلمروی ایات بر محدودۀ آزادی بیرونی

به این قاعده نسبت به دیگر صورتهای امر مطلق

نمیداند .خودمختاری ما سبب میشود که برای

آن است که ایدۀ قلمرو ایات نسبت به آنها دارای

عضویت در قلمروی ایات دلیل عقالنی داشته

محتوای بیشتری است ،زیرا الزام به تشکیل جامعهای

باشیم و همین امر نیز ما را وامیدارد که در اعمال

از کارگزارانی که به قوانینی مشترك مقید شدهاند،

آزادی بیرونی خود تن به اصل جهانشمول حق

دارای چشماندازی جمعی است که برحسب آن،

دهیم ( .)Studer, 2016: 147-148در این

کارگزاران خودمختار نمیتوانند از تنظیمگری

صورت با یک قاعدۀ جهانشمولتر اخالقی

روابطشان با یکدیگر پرهیز کنند .حتی مفهوم تعمیم-

روبروییم که هم اصل جهانشمول اتیک و هم اصل

دهی نیز که بسیار موردعالقۀ کانت است ،بهترین

جهانشمول حق را دربرمیگیرد.

بیان خود را در همین فرمول مییابد؛ زیرا برای فهم

1.Omission.
2.Universal principle of morality.

440

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 82بهار و تابستان 0410

ایتی ضروری ،در برابر ایتهای محتمل

شود ،هرچند این امر ارزش اخالقی فعل را

(امرهای مشيييروط) ،اسيييت (گایر:1356 ،

بزداید ،چراکه در این موارد آزادی دیگران

 .)133-132ضيييروری بودن این ييایييت

به صورت مستقیم پایمال میشود .همچنین،

مسييتلزم این اسييت که از خودِ مفهوم عامل

گایر م یان آزادی درونی ،بهعنوان ام کان

عقالنی برگرفته شيييود .ازاینرو ،این ایت

و ضع ایات ،و امکان پیگیری تحقق آنها

انسانیت است .منظور از انسانیت (در تقابل

در بیرون ،که نیازمند آزادی بیرونی اسييت،

با حیوان یت) ،آن جن به یا قابل یت انسيييانی

پیو ند برقرار میک ند .این پیو ند ،برخالف

ا ست که امکان و ضع هرگونه ایت بهنحو

نظر هوفه ،مبنای توجیهی آزادی درونی را

کلی را برای او فراهم میکند .ایت قرار

به آزادی بیرونی سيييرایت میدهد (گایر،

دادن انسييييان یت در مع نای احترام به این

 1.)45 :1356این مط لب را جلوتر بیشيييتر

قابلیت اسييت که از طریق احترام به آزادی

تفصیل خواهیم داد.

شيييخص به دسيييت میآید (گایر:1356 ،

دلیييل گييایر بر اعتبييار تفسيييیرش را

 .)141بنابراین ،از دید گایر ،آزادی ارزش

میتوان بر سييياختار خود متافیزیک اخالق

بنیادین فل سفه اخالق کانت است .کانت از

نیز بنا کرد .از دید او ،نظریۀ حق بخشييی از

اراده نیک آ از میکند تا درنهایت ارزش

متافیزیک اخالق اسييت و از آزادی مثبت،

مطلق آزادی را اث بات ک ند .پس از اث بات

از طریق هماهنگ کردن ماکسيييیم اعمال

آن ،ا صل عقالنیای که پا سداری از آن را

افراد طبق قانونی جهانشيييمول ،پاسيييداری

ای جاب میک ند ،بر ما بهصيييورت تکلیف

میک ند .کا نت تن ها پس از توضيييی این

ظيياهر میشيييود .این تکلیف در تکييالیف

فرایند است که اخالقمندی را به دو بخش

کييامييل و بیرونی (تکييالیفی کييه بر آزادی

تق سیم میکند :نظریۀ حق و نظریۀ ف ضیلت.

دیگران اثر می گذارند) ،میتواند ،فارغ از

او ،سپس ،هر دو آنها را در تقابل با قانون

ماک سیم عمل مکلف ،با اعمال اجبار همراه
 .1شييياید همین آزادیمحوری تفسيييیر او از کانت

ف ضیلت با شد (گایر .)113 :1356 ،همچنین ،تأکید

اسيت که سيبب میشيود ،همگام با هرمن ،به وجود

گایر بر آزادی ،همچون ارزش بنیادین فلسفه اخالق

امری عام باور داشته باشد که مقرر میکند« :همواره

کانت ،او را واداشيييته تا فرمول انسيييانیت را منشيييأ

وظی فهات را ان جام بده» ،حتی اگر این امر ن یازم ند

فرمولهييای خودآیینی و مملکييت ييایييات بييدانييد

پرورش برخی احسييياسيييات در تکالیف مرتبط با

(گایر.)165 :1356 ،

ب
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طبیعييت قرار داده و در بنييد  215درآمييد

دومی الزام به آن عمل در موضوع 1با زمینۀ

م تافیز یک اخالق به قانون آزادی پیو ند

گزینشگری بهصورت کلی پیوند مییابد» ( MS,
.)06: 218.11‒23

میدهييد ( .)Guyer, 2016: 39گييایر
برای نسيييبت دادن نظریۀ خود به سييياختار
متافیزیک اخالق به برخی دشيييواری های
تفسیری بندهای  215و  218پاسخ میدهد.
عبارات چالشبرانگیز و تفسييیرپذیر این دو
بند را میتوان در زیر مشاهده کرد:
«در تعارض با قانون طبیعت ،قوانین آزادی را میتوان
قانون اخالقی نامید .چنانکه تنها معطوف به افعال
بیرونی و انطباق آنها با قانون باشند ،قوانین قضائی
نامیده میشوند .اما اگر اینگونه بطلبند که خودشان
زمینههای تعیین اعمال باشند ،قوانین اتیکی هستند
و سپس میتوان گفت هماهنگی با قوانین قضائی
قانونمندی عمل است و هماهنگی با قوانین
اتیکی اخالقمندی آنMS, 06: ( »...
.)214.13‒22
«در همۀ قانونگذاریها ،چه اعمال درونی و چه
اعمال بیرونی را تجویز کنند ،و چه تجویز افعال
بهصورت پیشینی تنها توسط عقل باشد یا با گزینش
دیگری ،دو عنصر وجود دارد :اول ،قانونی که عملی
را ارائه میدهد که باید همچون عینیِ ضروری انجام
شود؛ یعنی عملی را تکلیف میکند و دوم ،انگیزهای
که بهصورت ذهنی زمینهای را برای تعین گزینش
این عمل به ارائهی قانون پیوند میدهد .بنابراین،
عنصر دوم این است :اینکه قانون وظیفه را

انگیزه قرار میدهد .اولی عمل را همچون وظیفه
ارائه میدهد و این تنها شناخت نظری یک تعین
ممکن گزینش ،یعنی قواعد عملی است .بهوسیلۀ

1.Im Subjekte.

تعارض عبارت اول با برداشيييت گایر
در این اسييييت که اخالقم ندی را تن ها در
هماهنگی عمل با قانون اتیک و نه قانون
قضيييائی میداند .از دید گایر ،عبارت باید
بدین شييي کل میبود :پیروی از هر قانون
اخالقی ،اخالقمندی آن است ،درحالیکه
تنهييا پیروی از قييانون اخالقی بييه انگیزۀ
احترام به آن اسيييت که میتواند امر اتیکی
باشييد .کانت این امر را بهدرسييتی در اینجا
توضيييی نمید هد؛ زیرا در پا یان درآ مد
متافیزیک اخالق اسيييت که با ایجاد تمایز
م یان دو گو نه قانون گذاری ،دسييي تهب ندی
خود را کامل میکند .در بند  218نیز با این
مشيييکل روبروییم که گویا در همۀ قوانین
اخالقی تن ها انگیزۀ ممکن ،انگیزۀ ع مل از
روی تکلیف ا ست؛ این امر بدین معنا ست
که قانون قضيييائی نمیتواند قانون اخالقی
باشد .گایر به نحو بسیار مشوشی میکوشد
این مشيييکل را حل کند .از دید او ،عبارتِ
«بنابراین ،عنصر دوم این است :اینکه قانون
وظیفه را انگیزه قرار میدهد» ،معنایی جز
این ندارد که ارائۀ قانون و آگاهی از آن
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بيایيد در هر زمینيۀ ذهنیِ پیروی از قيانون

ت کالیف به این ا یت میپیو ند ند .پس

حضييور داشييته باشييد ،هرچند انگیزۀ عمل

میتوان نتیجه گرفت که اصل جهان شمول

نباشد .او بند پسین را ،که طبق آن محتوای

حق هم از ایدۀ «بیشييترین کاربرد آزادی،»2

عینی قانون اتیکی و قانون قضييييائی یکی

هم «فرمول قييانون جهييانشيييمول »3و هم

هسيييتند ( ،)MS, 06: 219. 2‒6مؤید

«فرمول انسانیت» قابلیت بیرون کشیده شدن

این تفسيييیر میدانييد ( Guyer, 2016:

دارد (.)Guyer, 2016: 41-44

 .)38به نظر نمیرسييييد که راه حل گایر
چندان خرسندکننده باشد.
باری ،گایر با ادعای اینکه کانت در
ب ند  215محتوای عینی دو قانون را مت مایز
نمیداند ،بلکه تمایز را تنها در انگیزه قرار
میدهد ،این محتوا را آزادی مثبت معرفی
میکند ،همان ارزشيييی که مبنای فلسيييفه
اخالق کا نت اسييييت .از د ید او ،اصييييل
جهانشييمول حق چیزی نیسييت جز کاربرد
آزادی مث بت در ج هان بیرونیِ ز مانم ند و

در فرمول قانون جهانشمول ،برحسب
نظر اونارو اونیل ،5باید سييينجید که تعمیم
عمل منطبق بر ماکسيييیم با آن ماکسيييیم
سيييازگار اسيييت یا خیر؟ در مورد آزادی
مثبت ،بر پایۀ قاعدۀ تعمیمپذیری ،اگر قرار
باشد هر کس برحسب میل خود از آزادی
خود بهره ببرد ،در عمييل آزادی همگييان
محدود خواهد شد و از میان خواهد رفت،
درحالیکه اگر هر کس ماکسیم عمل خود
را احترام به آزادی دیگران قرار دهد ،خود

مکييان منييد 1و میييان قوۀ گز ی نش ا فراد

نیز در کيياربرد آزادیاش بييا مييانع روبرو

گوناگون با یکدیگر .درحالی که محتوای

نمیشيييود .پس قانون ج هانشيييمول حق

اتیک چیزی جز کاربرد همان آزادی مثبت

میتوانيد برحسييييب آزمون فرمول قيانون

در درون ان سان نی ست .این مطلب را کانت

جهانشييمول بهعنوان اصييلی اخالقی اثبات

در نوشتههای دیگر نیز مورداشاره قرار داده

شود (.)Guyer, 2016: 45

اسييت ،زیرا بزرگترین ایت انسييانیت را

در کنار ارجاع به سييياختار متافیزیک

ایجاد شييرایطی میداند که در آن بیشييترین

اخالق ،گایر میکوشد تا در راستای اثبات

امکان کاربرد آزادی ممکن میشييود .همۀ

ادعای خود ،اسيييتدالل کانت را در توجیه

1.Spatio-temporal.
2.Idea of “greatest use of freedom”.

3.Formula of the universal law.
4.Onora O’Neill.

ب
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اعمال اجبار برحسب آزادی مثبت بازسازی

اجبييار دوم برای رفع ميانع آزادی ،همييان

کند تا نشيييان دهد که اعمال اجبار قابلیت

چیزی ا ست که کانت آن را «حقِ سخت»

استنتاج شدن از آزادی مثبت را دارد .بدین

میدانييد .بر این اسيييياس ،امکييان اعمييال

منظور او یک قضيييیۀ منطقی به شيييکل زیر

خشيييونت در فلسيييفۀ کانت ،برخالف نظر

طراحی میکند (:)Guyer, 2016: 47

امثال ویالشک ،پیامد «تفسیر سرراست» از

 .1مقاومتی که با مانع یک اثر مقابله
کند ،تقویتکنندۀ آن اثر است؛

فلسييفه اخالق اوسييت ( Guyer, 2016:
.)49

 .2هر آنچه اشييتباه اسييت ،مانعی برای
آزادی برحسب قوانین جهانشمول است؛

گایر در ادامۀ دفاع خود از اسيييتنتاج
اصل جهانشمول حق و آزادی مثبت به رد

 .3اگر کاربرد خاصيييی از آزادی،

انتقادهای هواداران ناوابسيييتگی میپردازد

مييانعی در برابر آزادی برحسييييب قوانین

کييه از دیييد او ،همگی ادامييهدهنييدۀ راه

جهانشمول باشد (یعنی امری اشتباه باشد)،

فیشيييتهاند .مهمترین این انتقادها عبارتاند

اجباری که در تقابل با آن است ،در تناسب

از:

با آزادیای اسيييت که متناسيييب با قوانین
جهانشمول و حق است.

 .1امکييان پیروی از انگیزهای یر از
تکلیف در قانون گذاری حقوقی آن را از

نتیجۀ این قضيييیه با تعریف کانت از

متافیزیک اخالق جدا میکند؛ زیرا شيييرط

«حقِ سييخت» همانند اسييت ،چنانکه کانت

اخالقی بودن تمييامی قوان ین و تکييالیف،

آن را همچون «کاربرد بهکلی متقابل اجبار،

پیروی از روی تکلیف اسييييت .این ه مان

هماهنگ با آزادی هر فرد ،برحسب قانونی

انتقادی ا ست که ویال شک با طرح م شکل

جييهييانشييييم يول» تييعييریييف مييیکيينييد.

تز «بیرونی بودن» بسيييیار بر آن تأکید دارد

بييه عبييارتدیگر ،صيييرف در نظر گرفتن

()Guyer, 2016: 50-53؛

آزادی و قبول توجیييه اخالقی آن ،بييدین

چنانکه در آ از بحث اشيياره کردیم،

نتیجييه منجر میشيييود کييه بتوان در برابر

گييایر این انتقيياد را نيياشيييی از کجفهمی

اجبيياری کييه آزادی فرد را خييدشييييهدار

منتقييدان از نقش ارادۀ نیييک در فلسيييفيۀ

میک ند ،از اج بار بهره برد و اِع مال اج بار

اخالق کانت میداند .از دید گایر ،مفهوم

دوم را از منظر اخالقی پذیرفت .این اِعمال

ارادۀ نیييک در بنیييادگييذاری متييافیزیييک
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اخالق اولین گام برای جسيييتجوی اصيييلی

کسانی ضروری است که در جامعه زندگی

بر ین ا خالق اسييييت .در ا ین ب خش از

میکن ند .درنتی جه ،نمیتوا ند ریشييييه در

بنیييادگييذاری متييافیزیييک اخالق ،کييانييت

اخالقمندی داشته باشد؛

میکوشيييد تا از عقلی سيييلیم و همگانی به

از دیييد گييایر این انتقيياد فیشيييتييه را

سيييمت دریافتی اخالقی-فلسيييفی حرکت

می توان اوج کج فهمی او از متييافیزیييک

کند؛ اما بهمحض اینکه اسييتلزامات اخالقیِ

اخالق دانسييييت؛ زیرا یکی از مهم ترین

ارادۀ نیک درك شدند ،این افعال برای ما،

وظایف آن ،اِعمال اصييل بنیادین اخالق بر

فارغ از وجود یا نبود ارادۀ نیک ،الزماالجرا

برخی شيييرایط تجربی اسيييت ( Guyer,

میشيييونيد .در چنین موقعیتی هرچنيد ميا

.)2016: 51

ارزش اخالقی به دسيييت نیاوردهایم ،اما از

گييایيير درنييهييایييت ،پييیييونييد حييق و

رذیلت اخالقی پرهیز کردهایم .این امر تنها

اخالقمندی را از طریق امکان اعمال اجبار

تکالیف حقوقی را دربرنمیگیرد و تکالیف

در شييرایط طبیعی بهقصييد ورود به سييامانۀ

اتیکی کييامييل را ن یز شييييامييل میشيييود

حقوقی اثبات میکند؛ امری که کانت آن

( .)Guyer, 2016: 53این دریافت گایر

را در صييل جاویدان به رسييمیت شييناخته

ب سیار به دریافت کر ستینگ نزدیک ا ست

اسييييت .ازآن جا که این اع مال اج بار برای

که وظی فۀ حقوق را نه افزایش نیکی در

ایجاد حق اسيييت و درنتیجه خود نمیتواند

جهان ،بلکه جلوگیری از شر میداند.

مبتنی بر آن باشييد ،پس باید مبنایی اخالقی

 .2حقوق ،جنب يۀ ابيياحييهگر 1دارد و

داشته باشد .گایر همچنین استدالل میکند

کسيييی را موظف به انجام عمل نمیکند،

که کانت در صل جاویدان ،فرمانروایان را

یعنی تجویزی نیست؛

بنا بر سييينت مرسيييوم زمان خود ،از قانون

از د ید گایر اخت یار دادن به فرد ،با

مسيييتثنا میداند .به همین جهت ،نمیتوان

تکلیف دیگران بييه احترام بييه این اختیييار

آنان را تابع قانون دانسيييت .درنتیجه ،تنها

همراه ا ست .بنابراین ،حقوق درهر صورت

ام کان فر مانروایی عادال نه آن اسيييت که

جنبۀ تجویزی دارد.

فر مانروا ،خود به ارادۀ خود ،یعنی تن ها به

2

 .3حقوق و مفهوم حق تنهييا برای
1.Permissive.

دل یل احترامی که برای اخالقم ندی قا ئل

ب
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ا ست ،عادالنه رفتار کند .اما اخالق تنها در

ا ست که ارزش هنجاری مطلق آزادی باید

صيييورتی میتوا ند او را وادار به ای جاد و

پیش از ا ستنتاج تحلیلیِ امکان اعمال اجبار

حفظ دو لت حق مدار ک ند که خود چنین

از آن ثابت شود (.)Guyer, 2016: 60

تکلیفی را در برگیرد و چنین تکلیفی همراه

درنتیجه:

با توج یه اع مال اج بار اسييييت .پس اگر

«پیچیدهترین دفاع ویالشک از پیوند تحلیلی میان
حق و اجبار (ناممکن بودن تعارض میان حقها)
همچنان بر اصل جهانشمول حق مبتنی است که
چیزی بیش از یک تعریف است ،بلکه بیشتر مبتنی
بر آن است که [اصل جهانشمول حق] دارای نیروی
هنجاری است؛ چراکه اعتباربخشی به کاربرد اجبار
هرآینه گزارهای باید-انگار است ،یعنی مقرر میکند
که اجبار باید برای محدود کردن کاربرد نامحدود
آزادی بهکار گرفته شود و این نمیتواند از تعریف
صرف حق (یا حق قطعی) ،بلکه باید از ثابت کردن
خود اصل جهانشمول حق ،گرفته شود»

اخالقمندی فرمانروا را وامیدارد تا عادالنه
فر مانروایی ک ند ،سييي یاسييييت حقمحور و
حييکييمييرانييی خييوب را بييای يد جييزئييی از
اخالقمندی دانسيييت ( Guyer, 2016:
.)55-57
گایر بحث مفصييل خود را با پیوسييتی
دربردارندۀ پاسخ به چهار ادعای ویالشک
به پایان میرساند:
 .1اصيييل جهانشيييمول حق اصيييلی
تحلیلی اسييت و درنتیجه از اصييل دیگری
استنتاج نشده است؛
پاسخ آنکه تعریف مفاهیم یا توضی

(.)Guyer, 2016: 61
 .2ارزش ارادۀ خودمخ تار بهکلی از
تأثیر خارجی آن مستقل است؛
چ نان که اشيييياره کردیم ،گایر م یان

آن ها بهوسيييیلۀ گزاره های تحلیلی ،بدون

خودمختيياری و امکييان تحقق بیرونی آن

اث بات واقع یت عینی مفهوم ،بهکلی تهی و

پیو ند برقرار میک ند .از د ید او ،کاسيييتی

ناممکن ا ست .این امر نیازمند شهود ا ست

ادعای رقیب آن اسييت که دریافت روزمره

و به همین دل یل هر مفهوم تحلیلی ،یک

از ارزش ارادۀ نیک را با دریافت کاملتر

ترکیييب را پیشفرض میگیرد .در مورد

از خودمخ تاری خلط میک ند و اینگو نه

م فاهیمِ ع قل عملی ،واقع یت عینی مفهوم،

میاندیشد که کنشگر معقول بدون ارزیابی

چیزی جز اثبات نیروی هنجاری آن نیست.

شيييرایط بیرونی ،اهييداف خود را معین

در فلسيييفۀ کا نت ،آزادی همچون دادهای

میک ند .در حالی که او با تو جه به ابزار

منطقی اثبات می شود .درنهایت ،منظور آن

بیرونی ا هداف خود را وضيييع میک ند و
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مييحييدود کييردن ایيين ابييزار بييه مييعيينييای

تمایز میان حوزه اتیک و حقوق را برهم

تأثیر گذاری بر هدف گذاری و درنتی جه

خواهد زد.

خودمختاری اوسيييت ( Guyer, 2016:
.)61

از دید گایر ،چنین نیسيييت و امکان
اعمال اجبار باید با قاعدۀ جمع نقیضيييین،

 .3اسيتنتاج اصيل جهانشيمول حق از

یعنی همان رفع مانع آزادی ،همراه شيييود.

فرمول انسييانیت با این ایراد روبروسييت که

در این صورت ،دیگر تکالیف کامل نسبت

خود مفهوم حق را پیش فرض می گیرد

به خود را در برنمیگیرد ،زیرا این تکالیف

()Willaschek, 2012: 560؛

بر آزادی دیگران اثر نمیگذارند .اما مسئلۀ

گایر اینگو نه نمیا ندیشييييد .اگر با

تکالیف اخالقی کامل نسيييبت به دیگران،

توجه به مطا لب باال ب پذیریم ایت بودن

مانند وفای به عهد ،حلنشييده باقی میماند.

انسيييان به معنی پذیرش و احترام به امکان

گایر اسييي تدالل میک ند که در این مواقع

هييدفگييذاری اوسييييت و ایيينييکييه ایيين

می توانیم ادعييا کنیم کييه انجييام نييدادن

هدف گذاری برای هر فرد نیازمند محدود

اینگو نه ت کالیف ،مانعی جدی در برابر

کردن هدف گذاری دیگران به شيييرایطی

آزادی دیگران ایجاد نمیکند ( Guyer,

اسيييت که با همدیگر هماهنگ شيييوند ،در

.)2016: 62-63

این صورت ا ستنتاج امکان اعمال اجبار از

بهتر است بار دیگر ذکر شود که تمام

فرمول انسيانیت ،اصيل جهانشيمول حق را

ا ستداللهای گایر در را ستای اثبات امکان

پیشفرض نمیگیرد ،بلکييه توجیييهگر آن

اسييتنتاج اصييل جهانشييمول حق از ارزش

است (.)Guyer, 2016: 62

برین اخالقمندی ،یعنی آزادی ا ست ،و نه

 .5امکان استنتاج اعمال اجبار از
فرمول قانون جهانشمول دایرۀ آن را
فراتر از محدودۀ موردنظر کانت
گسترش میدهد؛ زیرا ،در این صورت،
هر آنچه را که امر مطلق نپذیرد ،میتوان
با استفاده از اجبار مهار کرد .این امر

امر مطلق:
«این ادعا درست است که اصل جهانشمول حق از
امر مطلق ،در معنی نیازمندی به عمل برحسب
ماکسیمی که بتواند همچون قاعدة جهانشمول به
کار رود ،استنتاجپذیر نیست ،چراکه اصل حق تنها با
سازگاری اعمال ما با آزادی دیگران مرتبط است و
بههیچروی ارتباطی با ماکسیمهای ما ندارد  ...هرچند
هر ادعای گستردهتر که اصل جهانشمول حق
نمیتواند از اصل بنیادین اخالقمندی ،در معنای

ب
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مفهوم بنیادین اخالقمندی گرفته شود ،ناممکن
است» (.)Guyer, 2002: 26

مثبت ،بهعنوان مبنای متافیزیک اخالق ،در
حقیقت حقوق را اتیکی کردهاند و درنتیجه

رو شن ا ست گامی را که کر ستینگ

با همان انتقادهایی مواجهاند که هوفه بر

در شييرح مبنای هنجاری الزام اخالقی در

باورمندانِ این اندیشييه وارد کرده اسييت.

کل متافیزیک اخالق برداشته ،گایر تکمیل

همچنین ،ادعای گایر مبنی بر اینکه اعمال

کرده ا ست .بحث از اینکه آیا تف سیر گایر

اجبار در تکالیف اخالقی نسبت به دیگران

از مب نای هن جاری الزام اخالقی درسييييت

(مانند وفای به عهد یا را ستگویی) به این

اسييت ،یا خیر ،از حوصييلۀ این مقاله بیرون

دلیل ممکن نیسييت که بر آزادی آنان تأثیر

است و بحث مفصل دیگری میطلبد .مهم

ا ندکی دار ند ،حتی با تجر بۀ روزمرۀ ما

آن است که روشن شود ،با چه دریافتی از

سازگاری ندارد و به همین جهت ،برخی از

مبنای الزام در فل سفه اخالق کانت میتوان

این تکييالیف ،در بعضيييی از نظييامهييای

اندیشهها و باورهای هر جناح را پذیرفت.

حقوقی ،ضيييمانت اجرای حقوقی یافتهاند.

درعینحييال ،میتوانييد در کييامیييابی

عالوه بر این ،استدالل گایر در مورد امکان

تالش های گایر در تفسيييیرش از بندهای

اعمال خشونت برای خروج از وضع طبیعی

 215و  218متافیزیک اخالق تردید کرد.

و درنتیجه ،امکان اسييتنتاج اعمال اجبار از

در حقیقت ،این ادعای گایر را که تفسیرش

مبنایی بهکلی اخالقی ،کمی عجیب به نظر

بهترین تف سیر از ساختار متافیزیک اخالق

میر سد؛ گویا او حق ذهنی را به ر سمیت

اسييت ،نمیتوان بدون مناقشييه پذیرفت .او

نشيييناخته اسيييت .درنهایت ،گایر پاسيييخ

بيياور دارد وجود امر مطلق در آ يياز این

روشيينی به این انتقاد ویالشييک که اصييل

کتاب نشيييانگر وجود یک مب نای عام و

جهانشيييمول حق نگاه اتیکی به تکالیف

مشييترك برای اتیک و حقوق اسييت که

حقوقی اسييت ،نمیدهد 1.این گامی اسييت

ناگزیر باید آزادی مثبت با شد؛ اما م شاهده

که آن را بائیازو با تحلیل ژرف خود برداشته

کردیم که هوفه چگونه توانسته است بدون

است.

دهد .کر ستینگ و گایر با تأکید بر آزادی

 .4سورین بائیازو :تالش برای همگرایی

توسل به آزادی مثبت ،چنین مبنایی را ارائه

.1ر .ك :مهرآرام277 :1533 ،
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تالش بييائیييازو 1نزدیييک کردن نظریييات

ممکن نمیداند .برحسيييب نظر گایر ،حتی

مطرحشيييده به یکدیگر در دو مقالۀ «رابطۀ

اگر هر سييه شييرط هابرماس را بر امر مطلق

پیچیدۀ حق با اتیک در کانت :محدودیت-

اعمال کنیم ،نتیجۀ نهایی اصل جهان شمول

هييای مکتييب نيياوابسيييتگی»Baiasu, ( 2

حييق نييخييواهييد بييود؛ زیييرا در اصييييل

 )2016aو «هنجارهای اتیکی و سیا سی-

بهدستآمده ،انگیزۀ اخالقی همچنان لحاظ

حقوقی در آموزۀ فضيييیلت»Baiasu ( 3

شييده اسييت .از دید ریپشييتاین ،درحالیکه

 )2016bاسيييت .بائیازو هر دو مقاله را با

امر مطلق راهنمای ماکسيييیمهای رفتارهای

طرح سيييه نظریۀ مطرح فلسيييفۀ حق کانت،

ما از طریق نشييييان دادن ت عارض منطقی

یعنی وابسييتگی سيياده ،ناوابسييتگی سيياده و

موجود در برخی از آن هاسييييت ،اصييييل

واب ستگی ن سبی (پیچیده) ،آ از میکند .او

جهان شمول حق راهنمای رفتار است .اولی

با رد دو رویکرد وابسيييتگی و ناوابسيييتگی

به حوزۀ ذهنی و دومی به حوزۀ محسيييوس

سييياده ،طرحی از وابسيييتگی نسيييبی ارائه

تييعييلييق دارد و هيير کييدام ،از دو گييونييه

میدهد که بسيييیاری از آرا نمایندگان دو

ناسازگاری متمایز جلوگیری میکنند .ایدۀ
5

گروه دیگر را ن یز در برمی گ یرد .نقطييه

سيييياز گاری محسيييوس که در اصييييل

آ ازین او شيييرح آموزۀ وابسيييتگی سيييادۀ

جهانشيييمول حق موجود اسيييت ،از ایدۀ

هابرماس اسييت .از دید او ،هابرماس مدعی

سيييياز گاری مفهومیِ موجود در امر مطلق

ا ست که میتوان ا صل جهان شمول حق را

استنتاجپذیر نی ست ( Ripstein, 2009:

با اعمال سييه شييرط بیرونی بودن ،ضييمانت

.)12-13

اجرا داشتن و پیوند با گزینش افراد بهجای

بنابراین ،بائیازو همگام با ریپشييتاین و

اراده ،بر امر مطلق از آن بیرون کشيييید .از

گایر ،گونۀ دیگری از وابستگی را که خود

این منظر ،امر مطلق دارای برتری هن جاری

آن را وابسييتگی نسييبی مینامد ،میپذیرد.

بر ا صل جهان شمول حق ا ست .بائیازو این

کانت به این نکته اشييياره کرده اسيييت که

اسيييتنتاج را ،همچون گایر و ریپشيييتاین،

همۀ تکالیف حقوقی به صورت یرمستقیم،

1.Sorin Baiasu.
2 .Right’s Complex Relation to
Ethics in Kant: The Limits of
Independentism.

3 .Ethical and Politico-juridical
Norms in the Tugendlehre.
4.Sensible consistency.

ب
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تکييا ل یف ا ت ی کی ن یز هسيييي تنييد؛ ز یرا

حاکم بر رفتار موجودات معقول باشيييد .با

فضيييی لتم ندی ع مل برحسييييب اصييييل

افزودن عناصری مانند فضا و مکان به قانون

جهانشيييمول حق را اقتضيييا دارد .بر همین

اخالقی نامبرده میتوان به اصل جهانشمول

پایه ،ریپشتاین معتقد است با افزودن عنصر

حق ر سید و خود آن را نیز با حذف عن صر

فضييييا به امر مطلق میتوان از آن اصييييل

انگیزۀ اخالقی از امر مطلق بیرون کشييي ید

جهييانشيييي مول حق را ب یرون کشييييیييد

(.)Baiasu, 2016a: 7

( .)Baiasu, 2016a: 6بييدین منظور،

باری ،تالش اصيييلی بائیازو رد آموزۀ

ناگزیر باید عنصييير انگیزۀ درونی را از امر

ناوابسيييتگی سييياده اسيييت که او قویترین

مطلق زدود؛ بنابراین ،برای اینک بتوانیم از

اسيييتدالل در تأیید این برداشيييت را مفهوم

امر مطلق ،اصييل جهانشييمول حق را بیرون

«متناقضنمای امرهای قضييائیِ »1ویالشييک

بکشيييیم ،هم باید آن را محدود به برخی

میدا ند 2.ابت کار اصيييلی بائ یازو در نحوۀ

شييرایط تجربی کنیم و هم آن را ،با حذف

برخوردش با این متناقضنماسيييت .او در

عنصيير انگیزۀ اخالقی ،آنچنان بگسييترانیم

عین اینکه ا ستدالل ویال شک را میپذیرد،

که هر ع مل با هر انگیزهای را دربرگیرد.

بهمنظور نزد یکتر کردن برداشييييت های

این امر تمایز وابستگی نسبی از ساده است.

گو ناگون از کا نت و ت نگتر کردن دام نۀ

در این حا لت ،در ضيييمن این که ام کان

اختالف ،دامن يۀ اسيييتييدالل او را محييدود

استنتاج ا صل جهان شمول حق از امر مطلق

میکنييد .بييائیييازو نیز ،همگييام بييا گييایر و

نفی می شود ،امکان وجود ا صلی عامتر که

هابرماس و در پاسييخ به ویالشييک ،بر این

بر هر دو حوزه حاکم باشيييد ،موردپذیرش

باور اسيييت که اعتبار امر مطلق با عقالنیت

قرار میگیرد .گویا این نظر به موضييع خود

آن مرتبط است و نه انگیزۀ انجام آن .بدین

بائیازو نزدیک است؛ زیرا او نیز بر این باور

ترتیييب ،پیروی از امر مطلق برحسييييب

ا ست که در فل سفۀ کانت میتوان به قانون

ا ن گ یزهای

یرا خال قی ،بر خالف ن ظر

اخالقی عامتری از اصل جهانشمول حق و

ویالشييييک ،نه از نظر مفهومی ناممکن و

امر مطلق باور داشييييت که ب یانگر قانون

متناقض ا ست و نه از نظر هنجاری م شکلی

1.The paradox of juridical imperatives.

 .2برای توضييی بیشييتر در مورد این مفهوم :ر .ك:
مهرآرام275-273 :1533 ،
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ایجاد میکند (.)Baiasu, 2016a: 23

بنابراین ،اگر کسيييی از روی انجام وظیفه،

شياید بتوان ادعا کرد بائیازو انگیزۀ اخالقی

قا عدۀ حقوقی را اجرا ک ند ،برخالف نظر

را شيرط کافی و نه الزم برای پیروی از امر

ویالشيييک ،آن قيياعييده هم اتیکی و هم

مطلق میداند.

حقوقی خواهد بود .هنجارهای وضييعشييده

تا این جا نظر بائ یازو چ ندان نوآورا نه

در قانونگذاری حقوقی ا صولی ه ستند که

نیسييت .هابرماس نیز بر این باور اسييت که

اعت بار عینیشييييان بدون تو جه به انگیزۀ

نامشروط بودن قواعد حقوقی به دلیل اعتبار

پیروی از آنها اثبات شييده اسييت .بنابراین،

آن هاسيييت و نه انگیزۀ مخاطبان .به همین

پیروی فرد از آنهييا بييا هر انگیزهای کييه

دلیل ،این قواعد میتوانند افراد را به پیروی

باشييد ،تلییری در ماهیت ایجاد نمیکند .از

از خود بييا هر ا ن گ یزهای فرا ب خوا ننييد.

دید بائیازو ،ویال شک و هابرماس هر دو بر

درعینحال ،مشييروعیت عقالنی آنها دلیل

جنب يۀ ذهنی مسيييئلييه تمرکز کردهانييد.

معقولی برای پیروی در اخت یار مین هد که

درحالی که میتوان جنبهای عینی نیز برای

میتواند بهصورت امر بر آنها ظاهر شود و

مسيييئله در نظر گرفت .از منظر ذهنی ،این

و ضع تکلیف کند .پس حقوق همزمان دو

انگیزۀ پیرویکن نده از قا عده اسييييت که

چشيييمانداز را برای مخاطبان خود فراهم

مشيييخص میکند قاعده مشيييروط یا مطلق

میک ند :منظری حزما ندیشييييا نه (گریز از

با شد .از این لحاظ ،حق با ویال شک ا ست

مجييازات) و م ن ظری ع ی نی و ه نجيياری

و پیروی از قاعده از روی تکلیف آن را به

(پیروی از برای احترام به اخالقمندی) .از

قاعدۀ اتیکی دگرگون میکند؛ اما از منظر

دید ویالشک ،نگاه به حقوق از منظر دوم،

عینی ،یعنی اعتبار عقالنی قاعده ،پیروی از

نگاهی اتیکی ا ست و نگاه صرف حقوقی،

قاعدۀ حقوقی به هر انگیزه که باشييد ،مطلق

که در آن انگیزه ل حاظ نمیشيييود ،فا قد

بودن آن را از میييان نمیبرد ( Baiasu,

وجهیت امری ا ست 1.بائیازو پا سخ میدهد

.)2016a: 27-28

که حقوق هیچ انگیزۀ خا صی را نمیطلبد،

بائ یازو میکوشييييد ،ه مان ند گایر،

حتی این امر را کييه انگیزه نبييایييد اخالقی

بردا شت خود را از تمایز میان جنبه عینی و

با شد .حقوق ن سبت به انگیزه الاقت ضا ست.

ذهنی قاعده حقوقی ،ضمن تف سیر بند 218

 .1ر .ك :مهرآرام.274 :1533 ،
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از درآمد متافیزیک اخالق ،توجیه کند .از

منظر ذهنی ،میتوان نظریۀ ویالشيييک را با

دید او ،کانت در این بخش آشيييکارا میان

دیگر مفسيييران جمع کرد .لیکن دامن يۀ

تکلیف و ضيييرورت ع مل از یکسيييو و

اختالف را میتوان حتی از این نیز تنگتر

انگیزۀ عمل تمایز گذاشييته اسييت .بنابراین،

کرد .بدین منظور ،او به بخشيييی از آموزۀ

میتوان تصور کرد ،اصل جهان شمول حق

فضیلت کانت ارجاع میدهد:

همزمان از نظر ذهنی امر م شروط و از نظر

«همۀ تکالیف دربردارندة مفهوم محدودیت از طریق
قانون هستند .تکالیف اتیکی دربردارندة محدودیتی
هستند که برای آن تنها قانونگذاری داخلی ممکن
است ،درحالیکه تکالیف حقوقی دربردارندة تکالیفی
هستند که برای آن قانونگذاری خارجی نیز ممکن
ن
است  ...ازآنجاکه ظرفیت اخالقی در محدود کرد ِ
خود را میتوان فضیلت نامید ،عملی که از چنان
نیکیای (احترام به قانون) برخیزد ،میتواند عمل
فضیلتمندانه (اتیکی) نامیده شود ،هرچند تکلیفی که
قانون وضع کرده است حقوقی باشد ... .اما آن چیزی
که انجام دادنش فضیلتمندانه است ،الزاماً تکلیف
فضیلتمندانه در معنای مضیق نیست» ( TL, AA
.)vi: 394-395

عینی امر مطلق باشييييد .اگر از منظر عینی
بنگریم ،عمييل بييه قيياعييدۀ حقوقی بييا هر
انگیزهای که باشييييد ،قانونم ندی قا عدۀ
حقوقی را ،یعنی وجه یت تکلیفیاش 1را،
برآورده میکند؛ زیرا در این حالت با یک
فصل منطقی 2روبروییم که عملکرد منطقی
آن به صرف درستی یکی از عملوندهایش
درسيييت خواهد بود .به عبارت دقیقتر ،در
هنجارهای حقوقی ،عملِ از روی تکلیف،
نفیکنندۀ قانونمندی قاعده در زمانی که
ا ن گ یزۀ ا خال قی و جود نييدارد ،نیسييييت.
درحييا لیکييه در قييا نونگييذاری ا ت ی کی،
قانونم ندی تن ها ع مل از روی تکلیف را
میطل بد و هر انگیزۀ دیگر را طرد میک ند
(.)Baiasu, 2016a: 31-32
درنتی جه ،ت عارض نظر یۀ ویالشييييک
بهعنوان یکی از جدیترین هواداران آموزۀ
ناوابسيييتگی سييياده با مخالفان خود تنها در
جنبۀ عینی ا صل جهان شمول حق ا ست .از
1.Deontic.

بييائیييازو از این متن چنین اسيييتنبيياط
میکنييد کييه کييانييت میپييذیرد برخی از
ت کالیف اتیکی ،ت کالیف فضيييی لتم ندا نه
نیستند ،هرچند عمل فضیلتمندانهاند؛ یعنی
دو گونييه تکلیف اتیکی داریم :تکييالیف
اتیکی فضيييی لتم ندا نه و ت کالیف اتیکی
نافضييیلتمندانه .حال این پرسييش در برابر
باورمندان به آموزۀ وابسيييتگی نسيييبی قرار
میگیرد که ت کالیف حقوقی را از کدام
د سته از این تکالیف میتوان بیرون ک شید.
2.Inclusive disjunction.
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بائ یازو بر این باور اسييييت که ت کالیف
فضيييلیييتمنييدانييه نمیتواننييد مبنييای چنین
استنتاجی باشند؛ زیرا این دسته از تکالیف،
برح سب تعریف کانت ،بهمنظور ر سیدن به

یرفضييیلتمندانه ،آن هم از منظر عینی ،محدود
کرد.
نتیجهگیری

اهداف م شخصی و ضع می شوند که خود،

درونگرایی کانتی با تصييور او از تجویزی بودن

تکلیف به شيييمار میآیند .این تکالیف با

حقوق در تعارض اسييت .این تعارض بیش از هر

ماکسيييیم عمل و وضيييع تکالیف گسيييترده

جا ،خود را در متافیزیک اخالق در بندهای  215و

سييروکار دارند و به همین جهت ،میتوانند

 218و ب ند (پ) آ موزه حق نشيييان مید هد.

بر رفتارهای بیرونی گوناگونی منطبق شوند

کرستینگ ،گایر ،هابرماس و بائیازو با ارائۀ تفسیری

و به همین دلیل ،نمیتوان ند تکالیف دقیق

متفاوت از درونگرایی یا با صييرفنظر کردن از

ح قو قی بيياشييينييد؛ درحييا لیکييه ا عمييال

آن ،از طریق جدا کردن مفهوم انگیزه درونی از

فضييیلتمندانه بهطور عامتر اعمالی هسييتند

تکلیف ،توانستهاند این مشکل را حل کنند .اما کل

که به دلیل درست بودنشان انجام می شوند

ا ستدالل آنان در دفاع از آموزۀ واب ستگی منوط به

(.)Baiasu, 2016b: 72

پذیرش این تفسیر است .فارغ از دریافت کلی آنان

بنابراین ،میتوان دامنۀ اختالف را همچنان

از فل سفۀ اخالق کانت ،تف سیر شان از بندهای 215

محدودتر کرد .تاکنون بدین نتیجه رسييیدیم که از

و  218متافیزیک اخالق و اصل جهان شمول حق

منظر ذهنی ،ناوابسييتهگرایان ،در بیان این مطلب که

نیز نمیتواند بینقص به شييمار آید؛ اسييتدالل

نمیتوان ت کالیف حقوقی را از ت کالیف اتیکی

ویالشيييک مبنی بر اینکه کانت ،هنگامی که به

بیرون کشييید و همچنان آنها را حقوقی به شييمار

بخش اول قانون گذاری اشييياره میکند ،تنها از

آورد ،درسييت اسييتدالل میکنند .اینک میتوان

ام کان نظری تعین اراده سييخن میگو ید و این

افزود که آنان حتی از منظر عینی نیز دربارۀ تکالیف

امکان الزاماً به معنای تجویزی بودن آن نیسيييت،

اتیکی ف ضیلتمندانه در ست میاندی شند و امکان

تأملبرانگیز اسييت؛ امری که پذیرش آن به رد نظر

اسييتن تاج تکالیف حقوقی از این تکالیف وجود

گایر میانجامد .همچنین ،کانت در همین بند به

ندارد و دو طرف میتوان ند بر این مسييئله توافق

این مطلب اشييياره میکند که بخش ذهنی قانون

کنند .بنابراین ،اختالف اصييلی را باید به امکان

اخالقی ،قانون را انگیزۀ عمل قرار میدهد .بر این

اسيييتن تاج ت کالیف حقوقی از ت کالیف اتیکی

اسييياس ،در هرگونه قانونگذاری اخالقی ،انگیزۀ
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پیروی از آن چیزی جز احترام به خود قانون

اما شاید علت آن باشد که نقطۀ شروع این

نمیتواند باشد .اما تفسیر هواداران آموزۀ ناوابستگی

کتاب ،نظریۀ سيينتی اخالق کانت بوده ،اما

از این بندها و همچنین اصل جهانشمول حق الزاماً

آرامآرام به سيييمت نظریۀ نوینتر او دربارۀ

قانعکنندهتر نیست و درمجموع ،آموزۀ وابستگی با

«حقِ سييخت» ،همچون امری یرتجویزی،

ساختار متافیزیک اخالق سازگارتر است.

حر کت کرده اسيييت .کا نت ز مان آن را

با توجه به مطالب گفته شده ،به نظر میرسد

نیافت تا خود ژرفنای ناسازگاری ایجادشده

موضييع متافیزیک اخالق در رابطه با پرسييش

را دریابد و نظریۀ یکدسييتتری ارائه دهد.

مطرحشييده در مقاله ،موضييعی منسييجم نیسييت و

بنابراین ،باید سودای ارائۀ تفسیری منسجم

تعارضهای تفسييیری بیش از اینکه برخاسييته از

از متافیزیک اخالق را کنار گذاشييت و آن

کج فهمی مفسيييران باشييي ند ،بر خاسييي ته از

را همچون اثری انت قالی فهم ید .اگر چنین

ناسيييازگاریهای متنیاند؛ امری که بهگونهای از

بيياشييييد ،آموزۀ وابسيييتگی بهتر میتوانيد

تکافوی ادله منجر شده است .این امر سبب شده،

متافیزیک اخالق را بهعنوان تالش کانت

برخی ادعا کنند کانت در هنگام نگارش این اثر به

برای ارائۀ یک نظریۀ فراگیر اخالقی تبیین

دلیل پیری توان ذهنی خود را از دسيييت داده بوده

کند؛ اما این آموزۀ ناوابسيييتگی اسيييت که

است1.

میتوا ند ج هتگیری های نوین ا ندیشييييۀ
کانت را نشان دهد.
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