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  *راستین در برابر خداوندخشوع و سرسپردگی مؤمنان 
  اهللا عالمه محمدتقی مصباح آیت

  چکیده
م. کنی ده نشانه شیعیان واقعی و پرهیزگاران را از نظر گذراندیم و اکنون یازدهمین نشانۀ آنها، خشوع در عبادت را بررسی میگذشته، در جلسات 

هایی که حضرت در خطبـۀ خـود    ها و ویژگی از آن یاد شده است. نشانه »ادةٍعب وخشُوعاً فی«با جملۀ ، مؤمنانراي که در بیان نورانی امی نشانه
تواند انگیزة تعالی و تکامل را در مؤمنـان فـراهم آورد تـا آنـان بـا        اند، مربوط به شیعیان واقعی و مؤمنان راستین است و بیان آنها می بیان کرده

    هاي ارزشمند برآیند. قاي خویش و اتصاف به آن خصلتدرپی ارت ،هاي ایمان واقعی دریافت الگوهاي عملی و شاخصه
شود. خضـوع نیـز فروتنـی و     دهد و لوازم و آثار آن در رفتار انسان ظاهر می خشوع حالتی خودشکستگی، ذلت و تسلیم است که در قلب رخ می

  زد.پردا آید. این مقاله به تفصیل به این موضوع می شمار می سرافکندگی است که از آثار خشوع به

  خشوع، خضوع، خوف از خدا، عوامل خوف. ها: کلیدواژه
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  مفهوم خشوع و نقش آن در عبادت
شک الزمۀ ایمان به خدا، التزام به قوانین و احکام الهی و عبـادت   بی

و پرستش خداوند است و سرلوحۀ دعوت همۀ انبیـاي الهـی، دعـوت    
ۀٍ ولَقَد بعثْنَا فی کُـلِّ  «باشد:  مردم به عبادت و پرستش خداوند می أُمـ 

نْهم    مـو ى اللّـهدنْ هم منْهفَم واْ الطَّاغُوتبتَناجو واْ اللّهدبوالً أَنِ اعسر
 هلَیع قَّتنْ حکَـانَ   الضَّاللَۀُم فضِ فَانظُرُواْ کَیی األَریرُواْ فۀُ فَس بـاقع 

ختیم تـا  و هرآینه در هر امتی پیامبري برانگی)؛ 36(نحل: » الْمکَذِّبِینَ
خدا را بپرستید و از طاغوت [و هر معبـودي جـز خـدا] دوري جوییـد؛     
پس خدا برخی از آنان را راه نمود و برخی از آنان را، گمراهی سـزاوار  
گشــت. بنــابراین در زمــین بگردیــد و بنگریــد کــه ســرانجام       

  کنندگان چگونه بوده است. تکذیب
ـ     ف و انجـام عبادت افراد عادي و نوع مردم، در حـد اسـقاط تکلی

دادن عبادات واجب اسـت و تـأثیر چنـین عبـادتی در تکامـل روح و       
دستیابی به سعادت اخروي در گرو تحصیل شرایط خاصی اسـت کـه   

باشد کـه در قـرآن و روایـات،     ترین آنها، خشوع در عبادت می از مهم
فراوان به آن اشاره شده است. خشوع، در فرهنگ اسالم و تشیع یک 

باشد و هر مؤمنی که درپی ترقی و تعـالی معنـوي    یکلیدواژه و کد م
در عبادت شـیعیان واقعـی و     است، باید آن را فراهم آورد. این ویژگی

عبادت آنان بر عبـادت افـراد    ،رو ازاین. هاي پرهیزگار وجود دارد انسان
ــادت را عامــل فــالح و   ــد خشــوع در عب ــري دارد. خداون عــادي برت

ی      «فرماید:  میدانسته و رستگاري  فـ م ینَ هـذ قَد أَفْلَـح الْمؤْمنُـونَ الـَّ
راستی مؤمنان رسـتگار شـدند،    به)؛ 2و1(مؤمنون: » صلَاتهِم خَاشعونَ

که در نمازشان فروتن و خاشـع هسـتند. خداونـد در آیـۀ دیگـر،       آنان
ستاید و داشـتن ایـن ویژگـی را     خشوع و فروتنی توأم با یادش را می

دهد و  مرد و آنان را از قساوت قلب پرهیز میش براي مؤمنان الزم می
أَلَم یأْنِ للَّذینَ آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لذکْرِ اللَّه وما نَـزَلَ  «فرماید:  می

   د الْأَمـ هِملَـیلُ فَطَالَ عن قَبم تَابینَ أُوتُوا الْککُونُوا کَالَّذلَا یقِّ وَن الْحم
آیـا بـراي کسـانی    )؛ 16(حدید: » وبهم وکَثیرٌ منْهم فَاسقُونَفَقَست قُلُ

هایشان از یاد خـدا   اند، هنگام آن نرسیده است که دل که ایمان آورده
و سخن حقی [وحی الهی] که فروآمده است نـرم و ترسـان شـود؟ و    

این به آنها کتاب [تـورات] داده شـد،    از  مانند کسانی نباشند که پیش
هایشـان   گـاه دل  ن بر آنان دراز گشـت [مـدتی گذشـت] آن   پس زما

  سخت شد، و بسیاري از آنها بدکار و نافرمان شدند.
پندارند خشوع در حـاالت و رفتـار ظـاهري انسـان رخ      برخی می

دهــد و عبــارت اســت از: کـرنش، ســرافکندگی و اظهــار ذلــت؛   مـی 
دهـد.   که خشوع، حالتی ادراکی است کـه در قلـب رخ مـی    درصورتی

شکستگی، ذلـت و تسـلیم کـه در     شوع، عبارت است از: حالت خودخ
دهـد و سـپس لـوازم و آثـار آن در رفتـار انسـان ظـاهر         قلب رخ می

حساب  شود. بنابراین کرنش و سرافکندگی از آثار و لوازم خشوع به می
آیند. در مقابل، خضوع، مربوط به رفتار انسان، و عبـارت اسـت از:    می

حساب آید. تقریبـاً   تواند از آثار خشوع به ه میفروتنی و سرافکندگی ک
  باشد. توان گفت فروشکستن، برگردان خشوع می می

شکستگی، کـه حالـت انفعـالی و     براي تبیین حالت خشوع و خود
کنـیم. هرگـاه بـر ظـرف      درونی است، مفهوم شکستن را بررسی می

شود، اگر آن ضربه شـدید نباشـد، آن ظـرف     اي وارد  شکستنی ضربه
اي از  دارد؛ اما اگر ضربه اندکی سخت و شدید باشـد، تکـه   برمی ترك

تـر باشـد، آن ظـرف     تر و شدید شود و اگر سخت دهانۀ ظرف جدا می
گردد و اگر آن ضربه بسـیار شـدید باشـد، آن ظـرف خُـرد       نیم می دو

گردد. هنگام توجه به خداوند، براثر ادراك عظمت او حالت انفعالی  می
آید. گاهی این حالت انفعالی زودگذر و خفیـف   خشوع در فرد پدید می

بـازد و   است؛ اما گاهی چنان شدید است کـه انسـان خـودش را مـی    
گـردد؛ ایـن    اختیـار اشـکش جـاري مـی     افتد و بـی  لرزه می بدنش به

تر خشوع، که متناسـب   باالترین مرتبه خشوع است، البته مراتب پایین
  یز ارزشمند است.آید، ن هاي افراد در آنها پدید می با ظرفیت

  نقش خوف از خدا در خشوع انسان
، بایـد عامـل پدیدآورنـدة خشـوع را     »خشـوع «پس از تبیین مفهـوم  

باشـد؛   بشناسیم. از دیدگاه قرآن، خشیت و ترس عامـل خشـوع مـی   
لٍ لَّرَأَیتَـه    «فرماید:  باره می این خداوند در بـلَـى جذَا الْقُرْآنَ عأَنزَلْنَا ه لَو

م      خَشْیۀِمنْ  تَصدعاًم خَاشعاً لَّهـاسِ لَع اللَّه وتلْک الْأَمثَـالُ نَضْـرِبها للنـَّ
فرسـتادیم،   اگر این قرآن را بر کوهی فرو مـی  ؛)21(حشر: » یتَفَکَّرُونَ

هـا را   دیدي، و این مثَـل  خدا ترسان و شکافته می هرآینه آن را از بیم 
  شند.آوریم شاید بیندی براي مردم می

کوه نماد صالبت، سرسختی و مقاومت اسـت، امـا قـرآن چنـان     
گشت، آن کـوه براثـر خشـوع و     عظمتی دارد که اگر بر کوه نازل می

پاشید؛ پس شایسته است  می ترس از خدا و درك عظمت او ازهم فرو
ما نیز با دقت و تدبر در این آیه بنگریم، تا اندکی عظمت کالم الهـی  
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سپس با خضوع و خشوع آیات الهی را تـالوت   براي ما آشکار شود و
  هاي قرآن عمل کنیم. کنیم و بکوشیم به آموزه

معموالً خوف و خشیت از خدا، ناشـی از تـرس از عـذاب جهـنم     
یـاد   هاي قیامت و شهیق و زفیر جهنم را به است و وقتی انسان عذاب

که مکرر گفتیم خـوف و   گردد؛ اما چنان آورد، نگران و بیمناك می می
خشیت منحصر به خوف از عذاب نیست و عواملی، ماننـد حرمـان از   

باشـد. خـوف، بـر     انس با خداوند نیز برانگیزاننده خوف در انسان مـی 
گردد، اما خشیت، به معنـاي بـیم ناشـی از     ترس از عذاب اطالق می

ماننـد  . باشد درك عظمت موجودي، و احساس حقارت در برابر او می
گیرد، براثر هیبت  شخصیت بزرگی قرار می آنکه وقتی فردي در برابر

شود.  گفتن براي او دشوار می یابد و سخن و عظمت او لکنت زبان می
این حالت فروشکسـتگی، زبـونی و خودبـاختگی ناشـی از احسـاس      
حقارت خویش و درك عظمت کسی است که فرد با او مواجـه شـده   

ت است. این همان حالت خشیت کوه در مقام درك عظمت قرآن اسـ 
شود کوه ازهم فروپاشد؛ وگرنه تفسیر خشیت دربارة کوه  که باعث می

به ترس از عذاب الهی معنا ندارد؛ زیرا کوه گناهی نکرده است که بـه  
جهت ترس از عذاب و کیفر آن گناه بترسـد. بنـابراین خشـیت کـوه،     

اي دیگر، خداونـد   باشد. در آیه ناشی از درك عظمت کالم خداوند می
افتادنشـان از کـوه، براثـر درك     ها از خداوند و پـایین  از خشیت سنگ

 خَشْیۀِوإِنَّ منْها لَما یهبِطُ منْ «فرماید:  میداده و عظمت خداوند خبر 
هـا از   و برخی از آن سنگ)؛ 74(بقره: » اللّه وما اللّه بِغَافلٍ عما تَعملُونَ

  کنید غافل نیست. ه میریزد، و خدا از آنچ بیم خدا [از کوه] فرو می

  تعظیم و خشوع همۀ موجودات در برابر خداوند
اي کـه پـس از    دانیم، اما دو آیه ما حیوانات و اجسام را فاقد شعور می

آیند و آیات دیگر و روایات فراوان از وجود سـطحی از شـعور    این می
گفتن آنـان و پـرداختن بـه      دهند. تسبیح در اجسام و حیوانات خبر می

خداوند و خوف و خشیت از عظمت خداوند، بـه دلیـل داشـتن    عبادت 
در برخی آیات همۀ موجودات، ستایشگر رو،  ت. ازایندرك و شعور اس

ی الْـأَرضِ    «اند:  خداوند معرفی شده ا فـ مـو اتاومی السا فم لَّهل حبسی
یمِ  کـزِیزِ الْحوسِ الْعالْقُد کلهـا و   آسـمان  هرچـه در )؛ 1(جمعـه:  » الْم

همتا و داناي باحکمـت را   زمین است، خدا، آن پادشاه پاك، تواناي بی
کـنم حقیقـت تسـبیح موجـودات و      سـتاید. اعتـراف مـی    به پاکی می

دانم و فقط راسخان در علم و اولیاي خـدا   خشیتشان از خداوند را نمی

شدن کوه براثـر خشـیت    اند. ایشان معناي متالشی از این حقیقت آگاه
دانند. این همـان حقیقتـی اسـت کـه      خدا و درك عظمت او را میاز 

هنگام تجلـی خداونـد بـر کـوه طـور آشـکار        براي حضرت موسی
و پاسـخ خداونـد    گشت. قرآن دربـارة درخواسـت حضـرت موسـی    

ی أَنظُـرْ    «فرماید:  می أَرِنـ بقَـالَ ر هبر هکَلَّمنَا ویقَاتمى لوساء ما جلَمو
إِلَی   فو فَسـ کَانَـهتَقَرَّ ملِ فَإِنِ اسبنِ انظُرْ إِلَى الْجلَـکی وقَالَ لَن تَرَان ک

فَلَما أَفَاقَ قَالَ  وخَرَّ موسى صعقاً تَرَانی فَلَما تَجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دکّاً
ؤْمنی    لُ الْمـأَنَـاْ أَوو ک إِلَیـ تتُب انَکحبو چـون  )؛ 143(اعـراف:  » نَس

واسطه] با او سخن گفت،  گاه ما آمد و پروردگارش [بی موسی به وعده
موسی گفت: پروردگارا، [خود را] به من بنماي تا به تو بنگرم. گفـت:  
هرگز مرا نخواهی دید ولی به این کوه بنگر، پس اگر در جـاي خـود   

ـ     ر آن کـوه  قرار و آرام داشت، مرا خواهی دیـد. چـون پروردگـارش ب
مـدهوش بیفتـاد و    سـی تجلی کرد، آن را خرد و پراکنده ساخت و مو

چون به خود آمد گفت: [بار خدایا،] تـو پـاك و منزهـی [از اینکـه بـا      
  ام. چشم دیده شوي] به تو بازگشتم و من نخستین باوردارنده

کننـد   این موضوع که همۀ موجودات، عظمت خداوند را درك می
نـد، و تسبیحشـان بـراي اوسـت، واقعیـت و      و خشوع آنها براي خداو

ناپذیر است. البته آگاهی ما به این حقیقت بزرگ، بسـیار   حقیقتی انکار
اندك و در حد دیگر مفاهیم ذهنی است که دربارة خداوند و آخـرت و  

وجه شـهود و درك   هیچ امور معنوي در ذهن ما نقش بسته است و به
سـتی آن حقیقـت را درك   در کاملی از این حقیقت نداریم. کسانی بـه 

اند. گرچه مـا   اي از درك عظمت خداوند نایل شده اند که به شمه کرده
فقط تصور مبهمی از تسبیح موجودات و خشوعشان در برابـر خداونـد   

کنـیم؛   ایم، اما بدان اقرار مـی  داریم و به درك حقیقت آن نایل نگشته
بیان شـده   هاي گوناگون در قرآن و روایات صورت زیرا این حقیقت به

چه ازسوي خداوند نازل شده، و آنچه در قرآن و سنت  است و ما بدان
  آمده، اعتقاد و ایمان داریم.

قرآن به تسبیح موجودات در برابر خداوند و خوف و خشیت آنهـا  
که گفتیم متعلق این خـوف عـذاب الهـی     از خداوند اشاره دارد و چنان

آنـان  رو،  . ازایـن نیسـت نیست؛ زیرا تکلیفی متوجه اجسام و موجودات 
بلکه خوف و خشیت آنها  ،کنند تا عذابی متوجه آنها گردد عصیان نمی

مثابـه فروشکسـتن آنهـا در برابـر      ناشی از درك عظمت خداوند، و به
خداوند است. مـؤمنی کـه ادراك او فراتـر از ادراك عـادي و حسـی      

اي عظمت خداوند را درك کرده اسـت، وقتـی بـر     گونه است، یعنی به
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اش را معطوف آن سـازد، آن   عظمت خداوند تمرکز یابد و کامالً توجه
  حالت خشیت براي وي نیز رخ خواهد داد.

  عوامل برانگیزانندة خوف از خدا
  عذاب خداالف. 

اگر بخواهیم در ما حالت خشوع در برابر خداوند پدید آیـد و از شـمار   
ر پیشـگاه  حساب آییم، که با همۀ وجـود د  شیعیان واقعی و متقیان به

خداوند خاشع و خاضـع هسـتند، بایـد عوامـل برانگیزاننـدة خـوف و       
تا با تمرکز بر آنها و توجه کامل به آنها   خشیت از خداوند را باور کنیم

گـاه درپـی آن خـوف و خشـیت،      خوف و خشیت در ما پدید آید و آن
حالت خشوع که همان حالت فروکاستن، شکستن، خودباختگی است، 

واهد آمد. نخستین عامل فراگیر و بیشترین برانگیزاننـدة  در ما پدید خ
بیشتر آیـات انذاردهنـدة   رو،  . ازاینها عذاب الهی است خوف در انسان

تـر خداونـد بـر     باشد. تأکید فزون قرآن دربارة انذار از عذاب جهنم می
هاي الهی در  آیات انذاردهنده در قرآن و ذکر مصادیق و صفات عذاب

سبب آن است که در افراد عادي، یادآوري و انذار از آیات گوناگون به 
هاي آن تأثیر دارد. البته  عذاب الهی بیش از بشارت به بهشت و نعمت

دهنده بر کسانی که بـه مراحـل بـاالتر معرفـت دسـت       آیات بشارت
بسا تأثیر این آیات بیش از آیـات انذاردهنـده    اند، تأثیر دارند و چه یافته
و تربیت نوع مردم، زبان انذار و هشدار بیش از  اما براي هدایت، باشد

  زبان تبشیر و ذکر مقامات معنوي بهشتیان اثرگذار است.
البته براي اینکه آیات عذاب در ما اثر الزم و کـافی بگـذارد، مـا    

هـاي   ها، در اوصافی که خداوند بـراي عـذاب   باید فراتر از مرور عذاب
ها را بـراي خودمـان    ذابکند تدبر کنیم و بکوشیم آن ع خود ذکر می

گاه بنگریم که اگر ما گرفتـار جهنمـی بـا اوصـاف      مجسم سازیم. آن
یادشده در آیات قرآن و روایات شویم، چه حـالی خـواهیم داشـت؟ و    
اگر عذاب الهی ما را فراگیرد، چـه کسـی مـا را از آن عـذاب نجـات      

توانـد مـا    دهد؟ پس به این حقیقت توجه کنیم که فقط خداوند می می
را از عذاب جهنم حفظ کند و نجات بخشد؛ زیرا خداوند مالـک دوزخ  

دست اوست و فرشتگان موکـل جهـنم بـا اذن و     است و اختیار آن به
کننـد و بـدون اذن او کـاري از آنهـا سـاخته       دستور خداوند عمل می

وجـوي رهـایی از عـذاب     اهل جهـنم کـه در جسـت    ،رو ازاین. نیست
ارِ  «گویند:  می خردکننده و سهمگین جهنم هستند وقَالَ الَّذینَ فی النـَّ

ذَابِ  جهنَّم ادعوا ربکُم یخَفِّف عنَّا یوماً لخَزَنَۀِ نَ الْعـو )؛ 49(غـافر:  » م

اند به نگهبانان دوزخ گویند: پروردگارتان را بخوانید تا  که در آتش آنان
  یک روز از عذاب ما را سبک گرداند.

شوند، چـون امیـدي    نی دراز پیوسته عذاب میجهنمیان که سالیا
کنند  به رهایی از آتش و عذاب جهنم ندارند، با التماس درخواست می

کم خداوند اندکی از شدت عـذابش را بکاهـد یـا از خداونـد      که دست
لحظۀ آن رنج و عذاب  خواهند آنها را بمیراند تا از حیاتی که لحظه می

دوا یا مالک لیقْضِ علَینَا ربک قَـالَ  ونَا«فرساست، رهایی یابند:  طاقت
و [چون امید رهـایی ندارنـد] آواز دهنـد    )؛ 77(زخرف: » إِنَّکُم ماکثُونَ

که اي مالک [و نگهبان آتش دوزخ] باید که پروردگارت ما را بمیراند، 
  گوید: همانا شما [در جهنم] ماندگارید.

ـ  د داشـته باشـد و یـأس و    همواره انسان باید به رحمت الهی امی
ناامیدي از رحمت خداوند گناهی بزرگ و نابخشودنی اسـت؛ امـا آیـا    

تواند خود را از عذاب جهنم مصون بداند و مطمئن باشد که  کسی می
کـه حسـاب آنهـا از دیگـر مـردم       ز معصومانجشود؟ ب عذاب نمی

کس از عذاب الهی در امان نیست و همـۀ مـا احتمـال     جداست، هیچ
مـا از  رو،  . ازایـن که پس از مرگ گرفتار عذاب جهنم شویم دهیم می

عذاب جهنم بترسیم و نگران روزي باشیم که به جهت کـردار زشـت   
گردیم. خوف و ترس، با توجه بـه وجـود    خود به عذاب الهی دچار می

خطـر گرفتـار    آید؛ اما وقتی انسان، بـه  احتمال خطر در انسان پدید می
مشـاهده کـرد، حـزن و انـدوه در او بـه       شد و با قطع و یقین خطر را

آید. احتمال گرفتارشدن به عذاب جهنم بـراي همـه وجـود     وجود می
هـاي   تواند به این باور دست یابد کـه نعمـت   کس نمی دارد؛ زیرا هیچ

کـس مطمـئن    الهی را پاس داشته، و شکرگزار آنها بوده اسـت. هـیچ  
نـاهی مرتکـب   درسـتی انجـام داده، و گ   نیست که تکالیف الهی را به

توانـد مطمـئن    نگشته است یا اگر گناه، و پس از آن توبه کرده، نمـی 
باشد که توبۀ او پذیرفته شده است. پس با توجه به آنکه همـواره احتمـال   

ایـم،   دهیم در اجراي دستورات و تکالیف خداوند تقصیر و کوتاهی کرده می
ـیچ     ـیم و ه ه خـود را از  گـا  باید همواره از عذاب الهی خـائف و ترسـان باش

ـتن خـود از     عذاب و مکر خداوند ایمن و مصون ندانیم؛ زیـرا مصـون   دانس
مکر و عذاب الهی، همچون یأس از رحمـت الهـی، گنـاه کبیـره اسـت و      

  تواند خود را مصون از آتش جهنم بداند. کس نمی هیچ

  حرمان از محبت و انس با خداب. 
هاي ایجاد حالت خشوع در برابر خداونـد،   روشن شد که یکی از روش
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هاي آنهاست که در روایات و آیـات قـرآن    ها و ویژگی توجه به عذاب
دادن   صوص پیش از انجـام بخها را  اند. اگر انسان آن عذاب بیان شده

عبادت براي خـود مجسـم سـازد، حالـت خـوف و درپـی آن حالـت        
حالـت خشـوع در   ه عبارت دیگر، و ب شکستگی و احساس حقارت فرو

آید. البته براي مؤمنان راستین و کسـانی کـه بـه مراتـب      او پدید می
اند، ترس حرمان از مهر خدا و انـس   واالتر معرفت خداوند دست یافته

تر از ترس از عذاب جهنم است. البتـه در دنیـا فقـط     با او بسیار شدید
ند، اما در آخرت این عذاب توانند این عذاب را درك کن اولیاي خدا می

هاي جهـنم اسـت.    تر از عذاب تر و عظیم براي اهل جهنم بسیار شدید
شدنی  براي ترسیم این عذاب روحی که در قیامت براي همگان درك

توان رنج کودك از محروم شدن از انس و محبـت مـادر را    است، می
ـ   از مثال زد؛ کودك باشعور، بیش از هر چیز به انس و محبت مـادر نی

قهـر  رو،  . ازایندارد و نیاز او به نوازش مادر بیش از نیازش به غذاست
اي بـراي او   مادر و حرمـان کـودك از نـوازش مـادر از هـر شـکنجه      

انـد،   تر است. براي کسانی که طعم انس بـا خـدا را چشـیده    آزاردهنده
خوف حرمان از انس با خدا از خوف عذاب، شدیدتر است و بـاالترین  

گشتن از رحمت خداوند اسـت.   ذاب براي آنها محرومترین ع و سخت
حمت خداوند بسـیار شـدید و سـخت اسـت.     گشتن از ر عذاب محروم

اعتنـایی   خداوند دربارة کسانی که در دنیا به کتاب خداوند بیرو،  ازاین
إِنَّ الَّذینَ یکْتُمونَ ما أَنـزَلَ  «فرماید:  کردند و آن را ناچیز شمردند، می

قَلیالً أُولَـئک ما یأْکُلُونَ فی بطُونهِم  الْکتَابِ ویشْتَرُونَ بِه ثَمناً اللّه منَ
 موی اللّه مهکَلِّمالَ یو ۀِإِالَّ النَّارامیالْق    یم أَلـ ذَاب عـ م لَهـو زَکِّیهِمالَ یو «

ده است، فرستا همانا کسانی که آنچه را خدا از کتاب فرو)؛ 174(بقره: 
فروشــند، اینــان در  کننــد و آن را بــه بهـایی انــدك مــی  پنهـان مــی 

خورند و خداوند روز رستاخیز با آنـان   هاي خویش جز آتش نمی شکم
  سازد و آنان را عذابی است دردناك. گوید و پاکشان نمی سخن نمی

گـان،   پیشـه  در آیۀ شریفه، قهر خداونـد بـا گناهکـاران و جنایـت    
هی معرفی شده است و براي اهل معرفت آشکار هاي ال ازجمله عذاب

تـر   وگو و توجه خداوند، از هر عـذابی سـخت   است که حرمان از گفت
گـردد. خداونـد    است و در قیامت این حقیقت براي همگان آشکار می

چیز مشـهود خداونـد اسـت؛ امـا ایـن       به همۀ عالم احاطه دارد و همه
ز خداوند متفاوت است. آمی احاطه و مشاهده و نگریستن با نگاه محبت

نگرد و هیچ چیز در دنیا  در قیامت، خداوند به بهشتیان و جهنمیان می
و آخرت از مشاهده و نگاه خداوند پنهان نیست. آنچه جهنمیان از آن 

آمیز و آکنده از مهـر و عاطفـه خداونـد اسـت.      اند، نگاه محبت محروم
آمیـز خـدا و    ازآنجاکه در قیامت، انسان بسـیار نیازمنـد نگـاه رحمـت    

اعتنایی خداونـد و قهـر او و حرمـان از     وگوي با معبود است، بی گفت
تر خواهد بود.  تر و سهمگین انس با خداوند از هر عذابی برایش سخت

کنیم و  اکنون ما در حجابیم و نیاز به لطف و نگاه خداوند را درك نمی
از  شـناختی  ،رو ازاینس متعالی برایمان حاصل نگشته است. آن احسا

هـاي اخـروي نیـز شـناخت      آن عذاب نـداریم. البتـه از دیگـر عـذاب    
ها کنـار   ها و پرده شهودي و عینی نداریم؛ اما پس از مرگ که حجاب

شـوند، نیـاز فطـري انـس بـا خـدا و        روند و حقـایق آشـکار مـی    می
یابیم نیـاز مـا بـه     گاه درمی نمایاند. آن وگوي با معبود خود را می گفت

تر از نیاز کـودك بـه نـوازش     ا هزاران برابر شدیدمحبت و انس با خد
مادر است. حال با وجود این نیاز شدید به انس با خدا و نگاه رحیمانـۀ  

کـران   تواند مطمئن باشد که از این عنایت و لطف بـی  او آیا کسی می
گردد؟ با توجه بـه آنکـه چنـین اطمینـانی بـراي       خداوند برخوردار می

آمیز خـدا   گشتن از نگاه محبت راي محرومکس وجود ندارد، باید ب هیچ
  وگوي با او ترسان باشیم. و گفت

انسان مـؤمن، صـالح و رهیـده از دام شـیطان و سـالک طریـق       
یابد  نهد، خود را مخاطب خداوند می بندگی خدا وقتی به بهشت پا می

کند و  بخشش به بندة خویش سالم می  بخش و لذت که با نواي فرح
[براي آنان] سالم )؛ 58(یس: » قَوالً من رب رحیمٍ سلَام«فرماید:  می

وگوي خداوند بـراي   است، گفتاري از پروردگار مهربان. سالم و گفت
بخش است که شـنیدنش همـۀ    بخش و آرامش قدر لذت بهشتیان آن

زدایـد.   هایشان مـی  شده در دنیا را از دل هاي متحمل ها و رنج ناراحتی
جـاي نگـاه    شـود، اگـر بـه    د آخـرت مـی  برعکس، وقتـی انسـان وار  

گسـتر،   بخش و لطف جاي شنیدن سخنان آرامش آمیز خدا و به محبت
اعتنایی کند، چه حـالی خواهـد داشـت؟ آیـا بـراي او       خداوند به او بی

عذابی شدیدتر از آن خواهد بود که درپی درخواست رهایی از جهـنم،  
)؛ 108(مؤمنـون:  » ا تُکَلِّمونِقَالَ اخْسؤُوا فیها ولَ« خداوند به او بگوید:

  [خداي] گوید: در آن [دوزخ] گم شوید و با من سخن مگویید؟

  ناسپاسی در برابر خداوندج. 
انگیزاند،  سومین عاملی که در ما حالت خشوع در برابر خداوند را برمی

ترس از ظلم و جنایت در حق خداوند است. کسـانی کـه بـه مراتـب     
د، از زشتی مخالفت با خداوند و عصـیان در  ان عالی معرفت دست یافته
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ها را فراگرفته اسـت،   کرانش همۀ انسان برابر او که لطف و رحمت بی
در برابر نافرمانی خداوند بسـیار احسـاس شـرمندگی    رو،  د. ازاینان آگاه
اند که در برابر معبود خود ناسپاس نباشند  کنند. آنان پیوسته نگران می

شان کوتـاهی نکننـد. وقتـی     و وظایف دینی دادن تکالیف  و در انجام
یکی از همنوعان ما، مانند دوست، معلم، پدر یا مادر به مـا خـدمت و   

شـود کـه نبایـد در مقابـل آن محبـت و       کند و یادآور می محبتی می
خدمت ناسپاسی کنیم و خیانت ورزیم، اگر ما به سبب غفلت در برابـر  

حق کسـی   صوص درخبخدمت و محبتش به او خیانت و ظلم کنیم، 
رو  روبـه که عمري به ما محبت و خدمت کـرده اسـت، هرگـاه بـا او     

تـوانیم   یم چگونه خواهیم بـود، آیـا از خجالـت و شـرمندگی مـی     شو
رو گشتن با او  و حیا قدرت روبه سرمان را بلند کنیم؟ آیا از شدت شرم 

را داریم؟ این وصف حال ما هنگام رویـارویی بـا یکـی از آفریـدگان     
ایـم.   د است که به ما خدمت کرده، و ما درحق او خیانت و جفا کـرده خداون

هـایی کـه    هـا و نعمـت   اي است تا بخشی از دارایی با اینکه او فقط واسطه
خداوند به او داده، در اختیار ما بنهـد. درواقـع محبـت و خـدمتش بـه مـا       

  کند. محبتی ازسوي خداست و او فقط نقش واسطه را ایفا می
بخشی از پـول و ثـروت خـود را بـه مـا هدیـه        در حقیقت آنکه

بخشد که خداوند در  اي را به ما می دهد، بخشی از نعمت و دارایی می
واسطۀ او در اختیار ما قـرار    آنچه به ،اختیار او قرار داده است، بنابراین

گیرد، از آن خداست. با این وصف در برابر این خدمت و لطفش ما  می
دانیم و سپاسگزاري از او را بر خود الزم  و میخود را مدیون و وامدار ا

شـویم کـه    گردانیم و اگر درحقش جفا کنیم، چنـان شـرمنده مـی    می
خـواهیم در زمـین    از شدت خجالت مـی شویم،  رو می وقتی با او روبه

فرورویم. اگر انسان شعور و معرفت داشته باشد، شایسته است وقتـی  
مـا عمـر و حیـات بخشـید و     کند ـ خدایی که به   خدا را نافرمانی می

هایش را به ما ارزانی داشت و هر خیر و برکتی کـه بـه    پیوسته نعمت
رسد از اوست ـ از شـدت شـرم و حیـا جـان دهـد. در قیامـت         ما می

کار با خداوند را تصور کنید؛ رویارویی بـا   روشدن افراد گنه صحنۀ روبه
انی و آنکه به ایشان هسـتی و نعمـت داد و آنـان در مقـابلش نافرمـ     

شک احساس شرم و عـذاب ناشـی از نافرمـانی و     عصیان کردند. بی
جهـت   تر است؛ ازایـن  ظلم درحق خداوند از هر عذابی برایشان سخت

ــوم  ــوایان معص ــۀ     پیش ــت و لحظ ــحنۀ قیام ــران ص ــته نگ پیوس
کردند که قیامت  روگشتن با خداوند بودند و به ما نیز یادآوري می روبه
از قیامـت و آنچـه در آن سـرا بـراي مـا رخ       یاد آوریم و همواره را به

خواهد داد، بیمناك باشیم و با اطاعت از خداوند و انجام دسـتورهایش  
توشۀ کافی را براي آخرت برگیریم و خود را بـراي مـرگ همـراه بـا     

 فرماینـد:   مـی  سعادت ابـدي آخـرت مهیـا سـازیم. حضـرت علـی      
»و تووا الْمرادب  و هرَاتغَمو و هلُوللَ حقَب وا لَهدهام    ،ه لَ نُزُولـ قَبـ وا لَهدأَع

نْ جهِـلَ،     کَفَى بِذَلک واعظاً لمنْ عقَلَ و و الْغَایۀَ الْقیامۀُفَإِنَّ  مـراً ل تَبـعم
لُوغِ  ولَ بۀِقَبونَ الْغَایلَما تَعاسِ  ممیقِ الْأَرنْ ضمةِ ودش  لَـاسِ ولِ   الْإِبو هـ

طَّلَعِ والْفَزَعِ الْم اتعوبه اسـتقبال  )؛ 190، خطبه 1379البالغه،  (نهج» ر
هاي آن بشتابید و پیش از ورود آن آماده شوید و قبـل   مرگ و سختی

ه از فرودآمدنش سازوبرگ آن را فراهم سازید کـه رسـتاخیز پایـان را   
بیندیشد و بیداري  نکهاست و این خود واعظ و پند و اندرز است براي آ

و عبرت است براي آنکه غفلت بورزد. شما پیش از فرارسیدن مرگ و 
رسیدن به آخر خط از تنگی گورها و شدت غم و اندوه و وحشت عالم 

  دانید. برزخ و قیامت و پیاپی رسیدن خوف و بیم چیزي نمی
روگشـتن بـا    بریم و از هنگامۀ روبه سر می ما اکنون در حجاب به

بستن از دنیـا   بر  خداوند در سراي قیامت خبر نداریم؛ اما پس از رخت
ایـم،   و در لحظۀ رویارویی با خداوند، که او را عصیان و نافرمانی کرده

قدر شدید است که بـیش از هـر عـذاب دیگـر مـا را       شرم ما از او آن
چیزي از آن شرم و خجالت در دنیـا نیـز   آزارد. اگر بخواهیم پرتو نا می

براي ما نمایان گـردد، بنگـریم جفـاي مـا درحـق دوسـتمان چقـدر        
کننده است؛ بنگریم در قبـال خیانـت و ظلـم بـه دوسـتانمان،       ناراحت

توانیم بـه صـورت    گردیم که نمی زده می اي شرمنده و خجالت گونه به
در قیامـت بـا   خـواهیم   گـاه دریـابیم چگونـه مـی     آنها نگاه کنـیم. آن 

منـد سـاخته    هاي فـراوانش بهـره   خداوندي که پیوسته ما را از نعمت
رو گـردیم؟ آیـا بـا خیـانتی کـه درحـق معبـود         سازد روبه است و می

ایم و بـا نافرمـانی از احکـام الهـی، از شـرم و خجالـت، جرئـت         کرده
م در دعاي وارد بعد از زیارت اما، رو این رویارویی با خداوند را داریم؟ از

اء   أََستَغْفرُك  إِنِّی  ربِ« خوانیم: می رضا یـح غْفَارت1370(قمـی،  » اس ،
روي حیــا و  پروردگـارا، مـن از  )؛ دعـاي بعـد از زیـارت امــام رضـا    

  طلبم. شرمساري از تو آمرزش می
هـا و دسـتورهاي چـه کسـی      باید با خود بیندیشیم که با فرمـان 

پـردازیم؛   عصـیان خداونـد مـی    کنیم و با چه ابـزاري بـه   مخالفت می
هایی که خداوند در اختیـار   چگونه با زبان، گوش و دیگر اندام و نعمت

ما نهاده است تا با آنها مسیر تعالی و تکامل خود را هموار کنیم، گنـاه  
جاي سپاسگزاري،   کنیم و بیندیشیم چقدر زشت و ناپسند است به می
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تردیـد اندیشـیدن    کنـیم. بـی  با آنچه خدا به مـا داده، او را نافرمـانی   
انگیزد و  باره، حالت خجالت و شرم در برابر خداوند را در ما برمی دراین

  شود ما در مقابل خداوند خاشع شویم. سبب می

  نقش درك عظمت خدا در خشوع انسان
که گفتیم، توجه به عظمت خداوند و تفکر دربارة آن و نیز توجـه   چنان

مل ایجاد خشیت و خشـوع در انسـان   به فقر و حقارتمان، ازجمله عوا
توانیم از عظمت خداوند درك کاملی داشته باشـیم   است. البته ما نمی

آوردن درك ناقص از عظمت خداوند نیز ناچاریم  دست و حتی براي به
دربارة عظمت مخلوقـات خداونـد بیندیشـیم. مفـاهیم حسـی، ماننـد       

راه  مفهوم حسی عظمت، نخستین مفاهیمی هستند که به ذهـن مـا  
یابنــد و مــا بــا تجزیــه و تحلیــل آن مفــاهیم و تجریــد آنهــا از   مــی

توانیم مصادیق معنـوي آن مفـاهیم را    هاي مادي و حسی می حیثیت
تـرین مفهـوم بزرگـی و عظمـت،      دست آوریم. در ذهن ما نزدیـک  به

عظمت و بزرگی حسی و مفهومی است که از جسم حجیم در ذهـن  
ا دربارة عظمت و وسعت این عـالم  بندد. با این حساب اگر م نقش می

بیندیشیم و عظمت آن را با خود بسنجیم، خود را نسبت به آن بسـیار  
یابیم. اگر فرض کنیم ذهن ما قـدرت تصـور کـوه     حقیر و کوچک می

گـاه آن کـوه را بـا خـود مقایسـه کنـیم،        دماونـد را داشـته باشـد، آن   
یا اگر خود را بـا  یابیم ما در برابر آن کوه بسیار حقیر و کوچکیم  درمی

اي  یک اقیانوس مقایسه کنیم، در مقایسۀ با آن خود را کمتر از قطـره 
یابیم. اکنون خود را با کرة زمین و منظومۀ شمسی مقایسه کنـیم،   می

که منظومـۀ   آییم؟ درحالی حساب می آیا در مقایسۀ با آنها ما چیزي به
آیـد.   مـی اي نیز به حساب ن ها قطره شمسی در مقابل دیگر کهکشان

هـا و موجـودات عظیمـی کـه      گاه بیندیشیم همـۀ ایـن کهکشـان    آن
تصورش براي ما بسیار دشوار است، با یـک ارادة خداونـد بـه وجـود     

گردنـد. حـال    اند و با یک ارادة خداوند، همه نیست و نـابود مـی   آمده
نهایت است گسـتاخی، و   چگونه ما در برابر خداوندي که عظمتش بی

  نیم؟ک با او مخالفت می
هرچه بیشتر بیندیشیم که عظمت و بزرگی از آن خداسـت و مـا   
در برابر خداوند حقیر و ناچیزیم، خشوع ما در برابـر خداونـد بیشـتر، و    

شـدت از   شـود و بـه   حالت فروکاستن و فروشکستن ما شـدیدتر مـی  
گردیم. اگـر کسـی    شدن از لطف و عنایت خداوند بیمناك می محروم

د یا مانند حضـرت سـلیمان ثـروت و سـلطنت     ها ثروت دار که میلیارد
هایش را ازدسـت بدهـد و    باره همۀ آن دارایی نظیري دارد، به یک بی

چیزي جز خیال از دارایی و قدرتش در گذشته بـرایش بـاقی نمانـد،    
تابانـه   یابـد و بـی   شکند و خود را حقیر و خـوار مـی    چگونه درهم می

نـد فزونـی گیـرد، ایـن     نالد؟ هرقدر معرفت بندگان مؤمن به خداو می
هـاي شـب فریـاد و     در نیمـه رو،  . ازایـن شود حالت در آنان تشدید می

زنند و از نداشـتن توشـۀ آخـرت و تـرس از عـذاب الهـی        صیحه می
برد. البته براي ما که عظمت خداوند  پایان خوابشان نمی دردناك و بی
اهللا  آیـت ایم، فهمیدن حاالت اولیاي خدا، مانند حـاالت   را درك نکرده

اهللا  آیت  هنگام مناجات با خداوند یا حالت معنوي میرزاجوادآقاي تبریزي
هنگام نماز، دشوار است؛ اما آن حاالت اثر طبیعـی معرفـت و    بهجت

درك عظمت خداوند است و هرقدر فـرد، در حـد ظرفیـت خـود، بـه      
  گردد. خداوند معرفت یابد، خشوعش در برابر خداوند بیشتر می

  بعامن  .......................... ................................ ................................   
  ، ترجمۀ محمد دشتی، قم، مشرقین.1379، البالغه نهج

  ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.الجنان مفاتیح، 1370قمی، شیخ عباس، 
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  اهللا مصباح و دین از دیدگاه آیترابطۀ علوم طبیعی 
    hekmatquestion@gmail.comاستادیار گروه فلسفه مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی /محمدعلى محیطى اردکان 

 25/11/96پذیرش:     6/7/96دریافت: 

  چکیده
 »سازي علـوم  اسالمی«و  »م دینیعل«هاي اخیر و با اوج گرفتن بحث  ترین مسائلی است که در سال یکی از مهم »رابطۀ علوم طبیعی و دین«

بررسی کرده است. این مقاله پس از بررسـی   اهللا مصباح آیتاین موضوع را از دیدگاه  تحلیلیـ   مطرح شده است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی
ترین بخش، به این نتیجه دست یافتـه   هاي دینی بودن علم پرداخته و در مهم به تبیین مالك ،دو دیدگاه کلی دربارة رابطه علوم طبیعی و دین

هـاي متقابـل    يناسازگاري جدي وجود ندارد، بلکـه همکـار  شود ـ   با توضیحی که در مقاله ارائه میـ   تنها میان علوم طبیعی و دین که نهاست 
هاي تجربی، تأیید علم، افزودن غناي مسـائل   علوم طبیعی و دین درخور توجه است. صدور حکم براي موضوعات علمی، گسترش دایرة آگاهی

 جدیـد  هـاي  زمینـه  کـردن  فراهم و موضوع و مصداق هاي دین به علم است. تعیین هایی از کمک هدر استفاده از علم نموندهی  تجربی و جهت
 مباحـث  بهتـر  فهـم  در دینی و تـأثیر  هاي آموزه از بخشی اثباتشرایط و موانع،  بیان مانند ،دینی معارف جزئیات دینی، تعیین هاي  تحلیل براي

  هاي علم به دین تلقی کرد. کمک توان از جمله دینی را می

  ، علم دینی، تعارض.اهللا مصباح آیتعلوم طبیعی، دین،  ها: کلیدواژه
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  مقدمه 
از جملـه کسـانی اسـت    ـ   اندیشمند معاصر اسالمیـ   اهللا مصباح آیت

علـم  اي در     ل اسـت و دیـدگاه ویـژه   یکه به ارتباط بین علم و دین قا
رو، نویسنده با مراجعه به مجموعـه آثـار نوشـتاري و     دینی دارد. ازاین

را از منظر ایشـان بررسـی   گفتاريِ ایشان، رابطۀ علوم طبیعی و دین 
 »دیـن حـق  «به معنـاي  رو،  در نوشتار پیش» دین« ةواژکرده است. 

اهللا  آیـت اسـت.  دیـن اسـالم   حاضـر،  است که مصداق آن در زمـان  
داراي عقاید درست و مطابق بـا  داند که  دین حق را آیینی می مصباح

کنـد کـه صـحیح و     واقع بوده و رفتارهایی را سـفارش و تأکیـد مـی   
؛ همــو، 17الــف، ص1380؛ همــو، 11، ص1377معتبرنــد (مصــباح، 

علــوم «منظــور از . )33- 31 ب، ص1390؛ همــو، 150ب، ص1388
موضوعات  ةهایی است که دربار ، در برابر علوم انسانی، دانش»طبیعی

ـیح دربـارة واژگـان      ها بحث می به ارادة انسان غیروابسته کند. با ایـن توض
ـلی،   کاررفته در عنوان بحث، به منظور پاسخ کلیديِ به گویی به پرسش اص

اي  ، علوم طبیعی چـه رابطـه  اهللا مصباح آیتیعنی این مسئله که از دیدگاه 
  هاي فرعی ذیل پاسخ داد: با دین دارند، باید به پرسش

  میان علوم طبیعی و دین متصور است؟هایی  چه نسبت. 1
 متعارضند؟با یکدیگر آیا علوم طبیعی و دین . 2
تـوان   در صورت مثبت بودنِ پاسخ پرسش پیشین، چگونه می. 3

 تعارض میان علوم طبیعی و دین را برطرف کرد؟
هـایی   در صورت قول به تعامل علوم طبیعی و دین، چه کمک. 4

  گیرد؟  به یکدیگر صورت میاز سوي علوم طبیعی و دین نسبت 

 دین و طبیعی علوم رابطۀ
ارتباط علوم طبیعی با دین دو دیدگاه عمده قابل بررسی اسـت.  دربارة 
 یکـدیگر  بـا  یـا  و دارند تعارض یکدیگر با دین و علم اساس، یا براین

کنیم و پس از  سازگارند. در این مقاله، ابتدا هر دو دیدگاه را مطرح می
متقابل علـوم   ۀبه تبیین رابط ،تعارض علم و دین پذیرش دیدگاه عدم

  پردازیم. طبیعی و دین می

  دین و علم تعارض الف)
 لزومـاً  کـه  بـدانیم  هـایی  دلبسـتگی  و عقایـد  سلسـله  یک را دین اگر

 چنین شناسان جامعه که است طبیعی ندارد، علمی و عقالنی خاستگاه
. بداننـد  سـطح  یک در و خانواده هم خرافه و سحر اسطوره، با را دینی

 دنبال به علم زیرا ؛است ناسازگار علم با دین که است صورت این در
 قـوانینی  بـا  خواهد می و است طبیعت در موجود قوانین و واقع کشف

 سـودي  اسـطوره  و خرافـه  بـه  دلبستگی. سازد خود مسخر را طبیعت
 قـرار  پیشـرفت  و توسـعه  مسیر در را علم تواند نمی و ندارد علم براي
 داشـته  ضـرر  علـم  بـراي  است ممکنـ   معنا این بهـ  دین پس. دهد
 ص ،1389 ،مبـانی فلسـفی علـوم انسـانی     همـایش  (دبیرخانه باشد
 چنـین  بـه گرایـان   گرایان و بعضـی از مـاده   گرایان، حس . اثبات)100

 داننـد  نمـی  علمـی  عنـوان  هیچ به را دین و پایبندند سخت اي نتیجه
  .)99 ص همان،(

 نـوع  دو از تـوان  مـی  کلـی،  بندي تقسیم یک در و فرض مقام در
  :)23ص ،1385 مصباح،( گفت سخن دین و علم میان تعارض

 بـه  علمـی  هاي یافته و دینی معارف میان ناسازگاري گاهیاول. 
 از غیـر  و کنـد  مـی  نفـی  کـامالً  را دیگـري  یکـی،  که است اي اندازه

 در. ندارد وجود سومی راه علمی هاي یافته یا دینی هاي آموزه پذیرش
  :کرد فرض را تعارض گونه چهار توان می ،صورت این

سـو،   یـک  در ایـن نـوع، از   قطعـی؛  دیـن  و قطعـی  علـم  تعارض. 1
 مطلبـی  اثبـات  بـه  صـدي  در صـد  و به صورت جزمی تجربی هاي یافته
 استنادشـان  سنت)، کـه  و دینی (کتاب هاي آموزه از دسته آن و پردازند می
  دانند. می مردود به صورت قطعی را مطلب آن است، حتمی وحی به

  ظنی؛ دین و قطعی علم تعارض. 2
  قطعی؛ دین و ظنی علم تعارض. 3
  .ظنی دین و ظنی علم تعارض. 4

 اضـافه  اقسـام  ایـن  به توان نمی را دیگري قسم که است روشن
 لهئمس این شود، روشن موارد این در تعارض حکم اگر رو، ازاین و کرد

  .شد خواهد حل به صورت کلی
 قطعـی  دیـن  و) واقع با مطابق علم( قطعی علم اینکه به توجه با

 رخ تعارضـی  چنـین  ،هسـتند  واقـع  دهنـدة  نشـان  دو هـر (دین حق) 
 توضیح )84ص  ب،1378، همو ؛4 صالف، 1378، (مصباح دهد نمی
 دانشـمندان . دارنـد  را واقـع  به رسیدن ادعاي دو هر دین و علم آنکه
 کـه  کننـد  کشـف  را قوانینی تا کنند می تالش انسانی و طبیعی علوم
 از که ،نیز دین. ندارند ارزشی هیچ باشند، نداشته واقعیت در ریشه اگر

 مسـیر  در را انسـان  ،است شده فرستاده بشر براي هستی خالق سوي
 هـا  ارزش و احکـام  عقاید، نظام ارائۀ با، کرده راهبري سعادت و کمال



   ۱۵اهللا مصباح  رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت
 

 بـه  معقول بنابراین،. برساند آفرینش هدف به را انسان کند می تالش
 گونه این و باشند حقیقت علیه علم یا دین از هریک که رسد نمی نظر

 توسـط  کـه ع، واق با مطابق علم گاه هیچ. کنند پیدا تعارض یکدیگر با
 جانـب  از کـه  ،وحـی  محتـواي  با ،است آمده دست به تجربه یا عقل

دیگـر، بـه    بیانبه . نیست تعارض در ،است حق و آمده متعال خداوند
از هر راهی حاصل شده باشد، ی ـ  شناختی، معرفت یقین لحاظ معرفت

زیـرا یکـی از   ؛ بـا واقـع مطابقـت دارد   ـ   خواه از راه دیـن و یـا علـم   
هاي یقین، صدق و مطابقت با واقع است. ازآنجاکـه واقـع یـک     مؤلفه

چیز بیش نیست، امکان ندارد دو معرفت یقینی نسبت به یک واقعیت 
  تعارض داشته باشند. با هم

 ظنـی  دیگـر  طـرف  و دارد وجـود  قطع طرف یکجاهایی که  در
 یأْتیـه  ال« و اسـت  حـق  دیـن  اسالم دین. شود می مقدم قطع است،
ه  منْ ال و یدیه بینِ منْ الْباطلُ اگـر  بنـابراین، . )42: فصـلت ( .»..خَلْفـ 
 مســائل از یکــی بـا  اســت آمـده ] قطعــی[ سـنت  و کتــاب در آنچـه 
 را علمـی  هاي یافته توان نمی داشت، تعارض موجود علمی هاي رشته

 واقـع  زیـرا  ؛)84ص  ب،1378 (مصباح، کرد مقدم دینی هاي آموزه بر
 و اسـت  داده قرار ما اختیار در دینی هاي آموزه و وحی که است همان

 علمی معـارض  ظنی هاي یافته توان نمی واقع، بودن یکی به توجه با
 هـم  و اسـت  تکوین عالم خالق متعال خداوند. دانست واقع مطابق را

 یکی تشریع و تکوین مبدأ رو، ازاین. کند می وضع را قوانین که اوست
 تکامـل  بـراي  را احکـامی  شـارع،  عنـوان  به متعال خداوند اگر. است

 و کـذب  موجب وگرنه ،است تکوین و واقع با مطابق کند، بیان انسان
  بود (همان). خواهد سنت و کتاب در بطالن
 ســادگی بــه نبایــد ،دیــن و علــم اي مقایســه بررســی مقــام در

 ،سـنجیده  قضـاوتی  بـا  بلکه بگیریم، نتیجه را دین با علم ناسازگاريِ
 روایـت  یا آیه آن ظاهر با دانشمند، فالن نظریۀ این :بگوییم توانیم می

 ،اهللا مصـباح  آیت دیدگاه از البته. )4صالف، 1378، مصباح( سازد نمی
 از بلکـه  نیسـت،  قطعی شود می ارائه» علم« نام به که مطالبی بیشتر
 در. دارد قـرار  ابطـال  معرض در و است احتماالت بر مبتنی ظنی امور
 طرف از و حق دانیم می قطعاً که مطلبی با تواند نمی علم ،صورت این

 کـه  باشد مطلبی علم از منظور بنابراین، اگر. باشد تعارض در خداست
 یـا  باشـد  کـرده  کشـف  را آن عقل خواه است، واقع مطابق صددرصد

 بـود  نخواهـد  وحـی  محتـواي  مخـالف  گـاه  هیچ علمی چنین تجربه،
  .)85 و 84 ص ب،1378مصباح، (

 »عقـل  و دیـن  تعارض« بحث در ،مشابه بیانی با اهللا مصباح آیت
 یتعارضـ  واقع با مطابق عقلیِ معارف و بین دینگاه  است: هیچ معتقد

 حکم یا دین شناخت در باید تعارض، وهمصورت ت در و ،دهد نمی رخ
کـه بـه    ،قرآنـی  حکـم  براي مثال، اگر بنابراین،. کرد تجدیدنظر عقل

 باید گیرد، قرار عقلی حکم مقابل در ،لحاظ سند و داللت قطعی است
دانسـت  » نمـا  علـم « را آنها و کرد متهم بودن اشتباه به را عقل حکم

  .)40- 38 ب، ص1380 مصباح،(
 بـا  را نقلی دلیل باید یا، تعارض مقام در ،اهللا مصباح آیت اعتقاد به
 ارائـه  آن از دیگـري  معناي و کرد توجیه قطعی عقلی برهان به توجه
 انـدازه  همـین  به و کرد اعتراف نقلی دلیل منظور ندانستن به یا و داد،

 چیزي تواند نمی ،باشد هرچه »نقلی دلیل« از منظور که داشت اعتقاد
. در )38و37 ص ،1385 فیاضی، و مصباح( باشد عقلی برهان مخالف

 آن احتیـاط  ،باشـد  داشـته  وجود روایت یک از ظنی فهم دوجایی که 
 و خداونـد  نزد اش حقیقی علم کهـ   نقلی دلیل واقعی مفاد به که است

 چیـزي  نظري و اعتقادي امور در و ،باشیم معتقدـ   است نامعصوم
  .)32 ص همان،( نیست الزم این از بیش

ــدگاه از ــت دی ــین ،مصــباح اهللا آی ــراي راه دو هم ــه  ب ــالتی ک ح
 یـک  با اعتقادش و دارد صديرصدد اعتقاد روایتی مفاد به شناس دین

 شـناس  دیـن . دارد وجود نیز نماید می ناسازگار فلسفی و عقلی برهان
 گـاه  کـه  دانـد  می اي مغالطه قطعی نقلی دلیل مقابل دررا  برهانی هر
 همـین  بـه  وتواند،  نمی نیز گاهی و کند بیان را  آن خاستگاه تواند می

 راحالـت   ایـن . باشـد  درست تواند نمی برهان این که دارد یقین اندازه
ها  نمونه این بلکه برشمرد،] واقعی[ تعارضهاي  نمونه از توان نمی هم
 عقـل  که مسائلی میان اگر اما .است موضوع يانتفا به ۀسالب قبیلاز 
 و کنـد  مـی  اثبات را اي لهئمس به صورت ظنی و فرماست حکم آنها در

 عقـل  اسـتناد  بـه  تـوانیم  نمـی  شد، واقع تعارض ظنی نقلی دلیل بین
 ظـن  بـا  تقـدم حاالت،  این در و برداریم شرعی حجت از دست ظنی،
  .)33 ص همان،(است  سنت و کتاب به مستند
 را »تکامـل « نظریـۀ  ،اهللا مصـباح  آیـت  هـاي  اندیشـه  به توجه با

 بـر . دانست قطعی دین و ظنی علم تعارض مصادیق از یکی توان می
 عنـوان  به داروین و شده بیان شناسی زیست در که ،نظریه این اساس

 اسـت  ایـن  بر اعتقاد شده، معرفی نظریه این مؤید برجستۀ شخصیت
بـراي  . اسـت  داده رخ هاي ژنتیکی جهش اثر درات حیوان پیدایش که

 بـه  ،سـال  هـا  میلیـون  طـول  در تغییرهایی چنین اثر در میمون مثال،
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 بهـره  تجربی زیاد شواهد ازـ که    نظریه این. است شده تبدیل انسان
 الهـی  آفـرینش  جریـان  خـالف  برـ   )1364 سرشکی، علوي( برد می

 بیـان  حوا و آدم آفرینش حضرت داستان در کریم قرآن در که است
 و اسـت  تعارض در دین شناختی انسان مبانیِ با نظریه این .است شده

 اسـت  شـده  رو بهرو گوناگون هاي واکنش با ،غرب و اسالم جهان در
ــروپناه،( ــانی، ؛440- 417 ص ،1383 خس  ؛21و20ص ،1380 علیزم

  .)1373 قراملکی،
 الـف، 1388 مصـباح، ت (اسـ  معتقدزمینه  این در ،اهللا مصباح آیت

  ):49ـ39ص 
. اسـت  همسرش و آدم حضرت ها، انسان همۀ مادر و پدر) الف

 یفْتنَنَّکُم لَا ءادم یابنیِ«از قرآن است؛ مانند:  هایی آیه سخن این شاهد
اس  یهاأیأَ« ؛)27 :اعراف»(...الْجنَّۀ منَ أَبویکُم أَخْرَج کَما الشَّیطَانُ  النـَّ

ا  خَلَـقَ  و واحدةٍ نَّفْسٍ من خَلَقَکم الَّذى ربکُم اتَّقُواْ نهـا  م هـجوز ثَّ  و بـ 
اس  یهاأ  یأَ«؛ )1 :(نساء »...نساء و کَثیراً رِجاالً منهما ا  النـَّ  خَلَقْنَـاکم  إِنـَّ

ه  أَکْرَمکم إِنَّ لتَعارفُواْ قَبائلَ و شُعوباً جعلْنَاکم و  أُنثی و ذَکَرٍ من  عنداللـَّ
  .)13 :(حجرات» ...أَتْقَاکُم

ــه ــین در برخــی آی ــرآنهــاي  همچن  »اصــطفاء« واژة ،کــریم ق
 میـانِ  از کـه  نیسـت  ایـن  معناي هاست که ب رفته کاربه ) برگزیدن(

 ابوالبشـر  آدم حضـرت  رو، ازایـن  و اسـت  شده انتخاب یکی جمعی،
 دادن برتري معناي به »العالمین علی« قرینۀ به واژه این بلکه نیست،

 نـدارد  مالزمـه  دیگر هاي انسان وجود با دادن برتري گونه این و است
 هایی انسان وجود اگر هم فرض بر. )47- 44 ص الف،1388 (مصباح،

 ثُـم  خَلَقْنَاکُم لَقَد و« مانند هایی آیه از استفاده با ،آدم حضرت از قبل
نَاکُمروص لَئکَۀِ قُلْنَا ثُملْمواْ لدجم اسشـود،  ثابـت  )11: اعـراف ( »...الَد 
گفتنـی اسـت    .کرد برداشت توان نمیاز آنها را  آدم حضرت پیدایش

 مطابق بایست وگرنه می، نیست زمانی تراخی براي همیشه »ثُم« که
 شـده  آفریـده  هـا  انسـان  همـۀ ابتدا  آیه، همین در »خَلَقنَاکُم« عبارت
 »ثُم«. باشد کرده خلق را آدم حضرت متعال خداوند سپس و باشند

 کـار  بـه  زمـانی  تراخـی  معناي به نیز» بلد« سورة 17 مانند آیاتی در
  .است نرفته

آفـرینش   بـر  کـه  دارند وجود کریم قرآن در هایی آیه هرچند) ب
: مؤمنـون  ؛12: اعـراف  ؛2: انعام( مانند کنند، می داللت خاك از انسان

 نخســتین نگــاه در ، امــا)76و71: ص ؛11: صــافات ؛7: ســجده ؛12
 بـه  ش،ا يامـروز  شکلِ به انسان که کرد دفع را احتمال این توان نمی

 آنکـه  توضـیح . باشـد  آمـده  وجود به خاك از مراحلی طی با و تدریج
 بـا  و باشـد  آمـده  وجـود  بـه  یاخته تک موجودي خاك از است ممکن
 پـس  و باشد شده تبدیل میمون مثل کاملی حیوان به شدن، تر کامل

 و عقل بدون نئاندرتال انسان انسان، نیمه به صورت، به تدریج، آن از
 بیان، این با و باشد شده ظاهرـ    ـ حضرت آدم  بشر اولین سرانجام،

 انسان اصلِ نیز کریم قرآند و شو می منتهی خاك به آفرینش انسان
  .است دانسته خاك از را

 عمومیـت  بـر  کـه  را کـریم  قرآن از هایی آیه کسی است ممکن
 ؛2 :علـق  ؛2: انسـان  ؛4: نحل( کند می داللت نطفه از آفرینش انسان

 دقت با اما کند، ذکر احتمال این براي شواهدي عنوان به) 19: عبس
 احتمـالی  چنـین  ،دارد وجـود  کـریم  قرآن هاي آیه در که شواهدي در

ه   عیسـى  مثَـلَ  إِنَّ« آیه ترین روشن. شود می نفی  ءادم کَمثَـلِ  عنداللـَّ
ن خَلَقَهتُرَابٍ م قَالَ ثُم کُون کُن لَهآیه ایناست.  )59: عمران آل( »فَی 

 آمـده  اکـرم  پیامبر خدمت نجران از که شد نازل گروهی جواب در
ـ   عیسـی  حضـرت  پـدر  دربـارة  جملـه  ازــ   را هـایی  پرسش و بودند

 حضـرت  که گونه : همانفرماید می آیه این در متعال داوندخ. پرسیدند
 ایـن  صـورتی  در. نـدارد  پـدر  نیـز  عیسـی  حضـرت  نداشت، آدم پدر
 آفـرینش  بـین  که باشد مسیحیان به درستی پاسخ تواند می استدالل

 میـان،  ایـن  درــ مـثالً ـ     اگـر  زیـرا  ؛نباشد اي واسطه خاك و انسان
 مسـیحیان  بودنـد،  مـی  واسـطه  غیر آنهـا  یا و عقل بدون هایی انسان

ــ   و اسـت  داشـته  پـدر  آدم حضرت :گفتند می و کردند می اعتراض
 ،اینجا از! است  آمده وجود به] هایی حیوان یا[ ها انسان چنین ازمثالً ـ  
 گرفتـه  صـورت  پـدر  بدون بزرگوار دو هر آفرینش که شود می روشن
گونـه کـه    همـان  کنـد  ادعـا  توانـد  نمـی  کسی که است روشن. است

 گونـه  ایـن  آدم نیـز  حضرتربارة د است، داشته مادر عیسی حضرت
 عیسی حضرت کریم، قرآن زیرا است؛ آمده دنیا به مادر از ويو  بوده

 وجـه عالوه بـر ایـن،   . بعکس نه است، کرده آدم تشبیه حضرت به را
  است. پدرداشتن  بدون تولد شبه،

 بـه  تـوان  مـی  نیـز  کـریم  قرآن از دیگري هاي آیه به توجه با) ج
 نـص  حتـی  یـا  و ظـواهر  از که کرد ادعا و پرداخت نظریه این ابطال
 تبـدیل  دیگـري  نـوع  از انسـان  کـه  کرد استفاده توان می کریم قرآن
 و خَلَقَه شَیء کُلّ أَحسنَ الَّذى«: فرماید می متعال خداوند. است نشده

ن  سلَالَۀٍ من نَسلَه جعلَ ثُم طینٍ من الْانسانِ خَلْقَ بدأَ مـ  اء هِـین  مـم« 
 دیگـر  و انسـان  نخسـتین  آفـرینش  بـین  آیـه،  این در .)8و7 :سجده(



   ۱۷اهللا مصباح  رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت
 

 چگونگی که شود می روشن اینجا از. است شده گذاشته فرق ها انسان
 نطفـه  از هـا  انسـان  همۀ اگر و است بوده متفاوت هم با آنها آفرینش
 نیـز  آدم حضـرت  تکامـل،  نظریـۀ  براسـاس  وـ  بودند شده آفریده

  .نبود پذیرفتنی تفاوتی چنینـ  بود شده آفریده گونه این
 و روشـن  بـه صـورت   بسـیاري  هاي روایت در انسان آفرینش) د
 تبـدل  اثبـات  بر مبنی روایتی هیچ و است شده شمرده مستقل قاطع،
  .)94 ـ الف، ص تا بی مصباح،( ندارد وجود انواع

 همچنـان  و نیسـت  قطعی و مسلم اي نظریه» تکامل« نظریۀ)  ه
) 11ب، ص 1379، مصباح(آن  اثبات براي کافی دالیل نبودسبب  به

الـف،  1379 مصباح،(شود  می مطرح احتمال و فرضیه یک صورتبه 
 همـین  بـه  توجـه  با شناسان زیست از بعضی. عالوه بر این، )17 ص

 مصـباح، ( انـد  کرده مخالفت »تکامل« نظریۀ با خالف، نیقرا و نکته
  .)325 ص ،1387
 کـه  داشـت  توجـه  باید ،»تکامل« نظریۀ بودن ثابت فرض بر) و
 بـدون  و صددرصـدي  همیشه پایه، علوم حتی و تجربی علوم قوانین
 بـاالتر،  و دو توان به عدد هر ریاضیات، در نمونه، براي. نیستند استثنا
 عـدد  کـه  اسـت  حـالی  در این. است یک توان به عدد آن از تر بزرگ

 یـک  مسـاوي  تـوانی  هر به یک عدد و شده استثنا قاعده این از یک
 عـادي  دمـاي  در فلزها همۀ بودن جامد که ،نیز شیمی علم در. است

 کـه  نیسـت  محـال  بنابراین،. شود می استثنا جیوه است، شده پذیرفته
 قرآن. باشد استثنا چند یا یک داراي ،اثبات فرض بر نیز تکامل نظریۀ
بـه  ـ » تکامل« نظریۀ اثبات فرض برـ   را استثنایی چنین وجود کریم

 عیسی حضرت دست با که هایی پرنده. کند می اثبات قطعی صورت
 توان می آیااستثناست.  این از دیگر اي نمونه شدند، می ساخته گل از و

 بـه  یقـین  بـا  دانسـت؟  قبلـی  انواع تکامل نتیجۀ را هایی پرنده چنین
 ماند نمی باقی شکی ،آن محتواي درستی و کریم قرآن بودن وحیانی

ــ   کـم  ـ دست اینکه یا و است باطل اساس از» تکامل« نظریۀ یا که
 الـف، 1388 مصـباح،  ؛326و325 ص همـان، ( دارد وجـود  استثناهایی

 نظریـۀ  گاه هیچ که است روشن و) 16الف، ص 1379 همو، ؛48 ص
 مصـباح، ( باشـد  قطعـی  نظـر  بطـالن  دلیل تواند نمی استثناپذیر ظنی

  ).5الف، ص 1378
 اسـت  معتبـر  ظنـی  باشد، ظنی دین و ظنی علم بین تعارض اگر

 بـه  شـرعی  حجـت  دینـی  هـاي  گزاره، و چون باشد داشته مرجح که
 مقام در هرچند دارد، تقدم علم بر دین عمل، مقام در آیند، می حساب

 و مصـباح ( بـود  معتقدـ   به صورت اجمالیـ   واقعی حکم به باید ،نظر
  .)33و32 ص 1385 فیاضی،

 کـه  اي گونه به است، سطحی علم، و دین میان ناسازگاري دوم. گاهی
 در. کـرد  شناسایی را تعارض ریشۀ توان می علم، یا دین در تأملی اندك با

ـتباه  بلکـه  نیست، کار در تعارضی هم ظنی حد در این حاالت، حتی  در اش
  .است شده تعارض موجب توهم دین، یا علم فهم

 هاي نکته باید باشد، نوع این از تعارضگاهی که  رسد می نظر به
 دفتـر  پژوهشـی  گرفـت (معاونـت   نظـر  در تعـارض  حل براي راذیل 

  :)73ص الف،1389اسالمی،  تبلیغات
 است ممکن زیرا؛ کرد شک لهئمس بودن علمی یا علم در باید. 1
 تعارض موجب و شده اظهار است نرسیده اثبات به هنوز که اي نظریه
 بـا  عقلـی  یـا  تجربی روش فرایند در موردنظر لۀئمس یا و شود بدوي
 .باشد همراه مغالطه و خلل

 ممکـن  زیـرا ؛ کـرد  تجدیدنظر دین به آن دادن نسبت در باید. 2
 آن دادن نسـبت  در یا و نیامده دست به صحیح روش یا منبع از است

 احتمالهمچنین . باشد داشته وجود شخصی و مادي اغراض دین، به
 ذهـن  از دورزمینـه   ایـن  در وحـی  و دیـن  از مـا  دقیق استنباط عدم

 که دارند اصرارـ   جواهرالقرآن در طنطاوي مانندـ   افراد برخی. نیست
 دهنـد،  مطابقـت  کـریم  قـرآن  هـاي  آیه با را علمی جدید هاي فرضیه
 همـۀ  روایتـی  یـا  آیـه  در کـه  اسـت  درست کار این وقتی که درحالی
 علمـی  نظریـۀ  ایـن  هم صورت، این در. باشد آمده نظریه آن هاي ویژگی

 و آیـه  ایـن  هـم  و آیـد  می حساب به روایت و آیه از ما فهم براي شاهدي
 ).7الف، ص  1379مصباح، (کند  می تأیید را علمی نظریۀ روایت،
 الزم قطعیـت  دینی و علمی مسئلۀ دو از کدام هیچ در است . ممکن3
 از کـه  اي   نتیجـه  در هم که دارد وجود احتمال این باشد؛ زیرا نداشته وجود
ـتباه  داللت، یا سند ضعفخاطر  به شده، گرفته وحی مفاد ـیش  اش  آمـده  پ

ـتباهی  است آمده دست به تجربه و حس از که اي نتیجه در هم باشد و  اش
 .)118 ص ج،1378 مصباح،(باشد  گرفته صورت

 که است داشته هاي بسیار نمونه، تاریخ طول در دوم نوع تعارض
  :کنیم می اشاره آنها از بعضی به

  دین و علم تعارض از هایی نمونه
 گانه هفت هاي آسمان. 1

 طـول  در افـراد  رخیرا بیان کرده است که ب نکته این اهللا مصباح آیت



۱۸   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

هـاي   نمونه دادن نشان با کوشیدند می گوناگون هاي انگیزه با و تاریخ
 حتـواي از همـۀ م  علمـی،  هـاي  یافته با قرآن هاي آیه برخی تعارض

 ایـن  از یکی» گانه هفت هاي آسمان« لۀئمس. کنند اعتماد سلب قرآن
 آمـده  روایات بارها همچنین و کریم قرآن درهاست. این مسئله  نمونه
: اسـراء  ؛15: نـوح  ؛3:ملـک  ؛12: طـالق  ؛12: فصلت ؛29: بقره(است 

ــون ؛44 ــی، ؛86: مؤمن ــدوق، ؛514و513 ص ،2 ج ق،1407 کلین  ص
ــی، ؛104- 102 ص ،2 ج ق،1413  ص ،7 ح ،6 ج ،1365 طوســــ
  .)123 ص ،311 ح ،1 ج ق،1409 عاملی،حر ؛235و234

 و گونـاگون دارد  هـاي  الیـه  که ،پیاز به جهان تشبیه با افراد این
 نـد ا هکرد تصویر بزرگ اي کره شکل به را جهان یکدیگرند، بر محیط

 بـه  محـیط  فلـک  نُـه  را آن اطراف و دارد قرار کره مرکز در زمین که
 نظریـۀ  بودن حاکم هنگام قرآن نزول به توجه با. اند فراگرفته یکدیگر

 حـاکم  نظریـۀ  بـه  ها آیه دسته این تطبیق نجوم، علم در بطلمیوسیان
 هفـت  بجـز  کـریم  قرآن که بود این بر اعتقاد زیرا؛ نبود دشواري کار

 کریم قرآن بنابراین،. است گفته سخن نیز کرسی و عرش از آسمان،
 پرنیکی،وکـ  هیـأت  پیدایش با که ،بعدها اما! دارد قبول را فلک نُه نیز
 کـریم  قرآن هاي آیه درستی در تردید براي راه ،شد ابطال نظریه این
 پذیرفتـه  را بطلمیوسـی  هیـأت  علمـی  غرور با که کسانی. شد باز نیز

 گویی که نگریستند می قرآن هاي آیه به تردید چشم با آنچنان ،بودند
 اسـت  پرداختـه  اش تاریکی اثبات به و کرده انکار را روز روشنی قرآن

  .)320و319 ص ،1387 مصباح،(

  نقد
 بـود،  کـرده  بیـان  را بطلمیوسـی  هیـأت  نظریـۀ  کریم قرآن اگر) الف
 عبـارت  از ،»گانـه  هفـت  هـاي  آسـمان « عبـارت  جـاي  به بایست می

 هیأت نظریۀ بیانگر کریم قرآن تنها نه. کند استفاده گانه نه هاي آسمان
الف، 1379، مصباح( است ناسازگار آن باحتی  بلکه نیست، بطلمیوسی

 بـا  تـوان  نمـی  کـه  شود می معلوم نیز ها روایت در دقت با). 7- 4ص 
و » عـرش « واژة آنهـا  در کـه  ،کـریم  قـرآن  از هـایی  آیـه  بـه  استناد

 تعــداد ،)255: بقــره ؛86: مؤمنــون( اســت رفتــه کــار بــه» کرســی«
ۀ نظریــ گــواه را قــرآن و داد افــزایش آســمان  نــه بــه را هــا آســمان

  .)320 ص ،1387 مصباح،( دانست» محوري زمین«
 افـالك « یـا  »افـالك « عبـارت جـایی   هیچ در کریم قرآن) ب

آمـده   هـا  روایـت  و قـرآن  در آنچـه  بلکـه ، نبرده کار به را »گانه هفت

  ).323است (همان، ص » هفت آسمان«عبارت 
 گانـه  هفـت  هـاي  آسـمان  بـراي  کریم قرآن که هایی ویژگی) ج
 براي. است متفاوت کامالً بطلمیوسی گانۀ نه افالك با کند می معرفی
 فلک درـ   افالك خود خالف بهـ   بطلمیوسی افالك ستارگان نمونه،

 بـه  شـود  مـی  داده نسبت ستارگان به حرکت اگر و ،اند ثابت خودشان
حرکـت   ماه و خورشـید و کـرات را بـی    قدما. است افالك حرکت تبع
 بـه  فلـک  از سـخن  کهجا،  دو در کریم قرآن که پنداشتند، درحالی می

 شـناور  معنايکند که به  ذکر می »یسبحونَ«را  عبارت، آید می میان
لَ  خَلَقَ الَّذي هو و«): 322 ص همان،(است اجرام آسمانی  بودن اللَّیـ 

و النَّهار و سالشَّم رَ وفی کُلٌّ الْقَم  ون  فَلَکحب سـالَ« ؛)33: انبیـاء ( »ی 
سغی الشَّمنْبأَنْ لَها  ی رِكرَ تُدالْقَم لُ الَ والنَّهارِ سابِقُ اللَّی فـی  کُـلٌّ  و  

ون فَلَکحبس40: یس(» ی(.  
 زینـت  هـا  سـتاره  کـه  شـود  می استفاده کریم قرآن هاي آیه از) د

 السماء« وصفی عبارت از توان می را نکته این. هستند تر پایین آسمان
 بـر  عـالوه  بنابراین،. فهمید )12: فصلت ؛5: ؛ ملک6: صافات(» الدنیا

 نظریـۀ  بـودن  مطـرح  زمان در شده کشف سیارة هفت تمام ها، ستاره
 قرار تر پایین آسمان در شدند، کشف بعداً که هایی سیاره و بطلمیوسی

 ایـن  تـوان  مـی  آیـا . نـداریم  اطالعـی  دیگر هاي آسمان از ما و دارند
 منظومـۀ  سیارة هفت که دانست بطلمیوسی هیأت مطابق را معلومات
 در را ثوابـت  و سـتارگان  همـۀ  و هفتم تا اول هاي فلک در را شمسی

  .)324و323 ص ،1387 مصباح،(داند؟  می هشتم فلک

  معجزه. 2
 پایبنـد  طبیعـی  قـوانین  ضـرورت  و کلیـت  به که متفکران از گروهی

 را کـریم  قرآن چون و د،ان دیده قوانین این خالف را ها معجزه اند، بوده
 را تعـارض  ایـن ] نادرسـت [ تأویـل  بـا  اند کرده تالش اند، داشته قبول

 را العـاده  خـارق  هـاي  پدیده تحقق امکان آنها از بعضی. کنند برطرف
 حـد ، آنهـا را تـا   رخ داده است معجزهو جاهایی هم که  اند کرده انکار
 حضـرت  ،آنهـا  اعتقـاد  بـه . اند داده تنزلی، طبیع علل معصوم به علم

 آن از فرعونیـان  امـا  بـود،  آگاه دریا مد و جزر وقوع زمان به موسی
 انجـام  اي العـاده  خـارق  کـار  موسی حضرت بنابراین،. بودند اطالع بی

 هـا  مریض پزشکی، علم از آگاهی با نیز عیسی حضرت. است نداده
وتی  تُخـرِج  إِذْ و... «: فرمایـد  مـی  کریم قرآن اگر و داد می شفا را الْمـ  

 را کار این تواند می ایشان که معناست این به ،)110: مائده(» ...بِإِذْنى



   ۱۹اهللا مصباح  رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت
 

وتی  تُخـرِج « از منظور اینکه و یا. نداد انجام وقت هیچ اما بکند، الْمـ «، 
اسـت   قبـر  از مرده آوردن بیرون منظور بلکه نیست، مرده کردن زنده
 آنهـا  کـه  شـود  مـی  روشن. با این تبیین، نیست اي العاده خارق کارکه 

 بعـدي  هاي زمان در بود ممکن زیرا ؛دانستند می نسبی امري را اعجاز
 همـه  براي اي ناشناخته هاي علت چنین طبیعی، علوم پیشرفت اثر در

 ماننـد  هـایی  آیه به ،نظریه این کردن مستدل براي آنها. شود شناخته
ه  لسنَّت تَجِد لَن و الًتَبدی اللَّه لسنَّت تَجِد فَلَن« وِیال  اللـَّ فـاطر ( »تَحـ :

 راه از عـادي  هاي معلول تحقق را الهی سنت و اند جسته تمسک )43
 امـر  اگـر  کـه  انـد  کـرده  پیـدا  اعتقـاد  امر این به و دانسته مادي علل

  گردد. می نقض الهی سنت شود، پذیرفته العاده خارق

  نقد
را  هـا  پدیـده  همـۀ  طبیعـی  علوم هاي  فرض پیش با بخواهد کسی اگر

 امـور  سـایر  و کرامت اعجاز، تعارض مانند هایی تعارض بهتبیین کند، 
 ،اصـل  ایـن  براي مثال، که درحالی  شود، می گرفتار علم با العاده خارق

 پـذیرفتنی  کلیـه  به صورت موجبـۀ  ،دارد مادي علت اي پدیده هر که
 را هـا  معجـزه  تحقق کریم قرآن). 20الف، ص  1379، مصباح( نیست

 کارهـا  نـوع   ایـن  شـود  مـی  روشـن  کـه  کنـد  مـی  بیـان  اي گونـه  به
 بدون عیسی حضرت پیدایش جریان که است روشن. اند العاده خارق

 کسـی  اگـر . اسـت  غیرطبیعـی  گهـواره،  در ایشان سخن گفتن و پدر
  .است کرده رد را قرآن کند، رد ها بهانه این با را معجزه وجود بخواهد

 سـنت  جدید، هاي کشف دیگر و الکتریسیته نیروي کشف از قبل
 بـرق  که حاال اما کنند، استفاده خورشید نور از مردم که بود این الهی

 هـر  خیـر؟  یـا  ،شده نقض الهی سنت آن آیا ،هست همه دسترس در
بر  عالوه. باشد تفکر شیوة این براي پاسخی تواند می شود داده جوابی

 جوامـع هـاي خداونـد، دربـارة     در خصوص سـنت  هایی آیه چنینآن، 
 گرفتـار  عـذاب  بـه  شـوند،  فاسـد  اگـر  کـه  معنا این به؛ است بشري

 در خداونـد  هـاي  سـنت همچنـین  . طبیعی قوانینبارة در نه شوند، می
 خـود  اصـالً  و شـود  نمـی  منحصر دانیم می ما که قوانینی به طبیعت،
 است آن متفکران از دسته این سخن اشکال. است سنت یک معجزه

 اگـر  که است درستاند.  جسته تمسک عام به ،مصداقیه شبهۀ در که
 ها پدیده همۀ بایست می گویند، می آنها که باشد معنایی به الهی سنت

 همین الهی سنت که معلوم کجا از اما آیند، وجود به مادي علل راه از
  .)133- 125 ص ،1376 مصباح،( باشد؟

  دین و لممیان ع تعارضنبود 
 کـه  شـود  مـی  هایی ارزش و احکام اعتقادات، سلسلهیک  شامل دین
 دین نقلی امورخصوص  در مطلب این. دارد عقلی برهان و است حق
 متـواترات د. بر می بهره عقل پشتوانۀ از نیز نقل یعنی؛ است صادق نیز
 هسـتند  نقلـی  امـور  جمله از داریم قطعی قرینۀ اش درستی بر آنچه و

 اعتقـاد  مانند مباحثی ،»دین« از تعریف این با. دارند عقلی پشتوانۀ که
 از بخشـی  ،انـد  دینی و فلسفی مطالبی کهی وح وجودو  معاد، خدا، به

 علـم  بـا  دیـن  ،صـورت  ایـن  درـ هسـتند.    معانی برخی طبقـ   علم
 ب،1389 ،مبانی فلسفی علوم انسانی همایش دبیرخانه( ندارد منافاتی

  .)99 ص

  دینی علم ماهیت
 بـه  علم یک بودنِ دینی آیا چیست؟ »دینی علم« از منظورراستی،  به

 و گرفتـه  شـکل  اسـالمی  جوامع فرهنگیِ فضاي در که معناست این
 و طبیعـی  علـوم  همـین  که معناست این به آیا است؟ کرده پیدا رشد

 آیـا  گیرنـد؟  قـرار  اسـالم  هاي آرمان و اهداف خدمت در رایج انسانی
 اسـالمی  جوامع در موجود هاي هپدید و موضوعات انتخاب با توان می

 از منظـور  آیا رسید؟ دینی علوم به ،تجربیهاي  همطالع از استفاده با و
 دینـی  علـوم،  فراتجربـیِ  هـاي  فرض پیش که است این »دینی علم«

 معرفـی  دینی را علوم همۀ حداکثري، رویکردي با توان می آیا شوند؟
 علـوم  کلـی  خطوط و جامع مبانی بیانگر را دینی علم گونه این و کرد

، 1384، بســــتان ؛374- 372 ص ،1383 (خســــروپناه، دانســـت؟ 
  .)510- 324، ص1390 قراملکی، خاکی ؛160- 122ص

هـا و یـا    هایی که به خوردن برخـی میـوه   روایت مفاد توان می آیا
 ص ،6 ق، ج1407 کلینـی، ، ر.ك: (براي نمونه اند غذاها توصیه کرده

 ص ،25ج ق،1409 املی،؛ حرعــ1 ح ،320 ص ؛ همــان،3 ح ،319
 کـه  علمـی  به توان می آیا و داد نسبت دین به را )31170 ح ،59و58
 از آنهـا  در کـه  علـومی  آیـا  گفت؟ »دینی علم« کند می بحث آنها از

  اند؟ دینی فلسفهو  ریاضیات مانند شود، می استفاده عقلی مباحث
 اهمیـت  کمتـر  سازي اصطالح و لفظی مباحث به اهللا مصباح آیت

 پرداختـه  آن بـه  کمتـر  ،خویش مباحث درسبب،  همین به و دهد می
 داشـته  مشـغول  شـده  ارائـه هاي  تعریف ابرام و نقد به را خود یا است،
 کـار  ،باشـد  کـار  در اصـطالح  پاي که آنجا تا«ایشان،  گفتۀ به. است
 »تـر  محدود شود می و گرفت رت وسیع شود می را اصطالح. است سهل
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 وجـوه  بـه  »دینـی  علـم « تعریف در وي .)6ص تا ـ ب،   بی (مصباح،
 ،آنهـا  میـان  از و کـرده  اشاره دین به علم انتساب تجویز براي ممکن
 را ممکـن  وجوه سایر آنکه بدون است، یافته تر قوي را وجوه از بعضی
  .برآید آنها نفی صددرد و بداند منطق و عقل خالف

  علم بودن دینی مالك
 بـه  علـم  دادن نسـبت  جملـه  ازـ  نسبت در ،اهللا مصباح آیت اعتقاد به

 لحـاظ  بـه  است ممکن بنابراین،. است کافی مناسبت مترینـ ک  دین
 و شـود  گفته »دینی« یا »اسالمی« علوم، به ،گوناگون هاي مناسبت
 مصـباح، ( نباشـد  اصـطالح  یـک  اسـاس  بـر  وسبب  یک به همیشه
 اصـطالح،  و مناسبت یک براساس علمی بسا چه). 115ج، ص  1378
 نکتـه  این به توجه با. دینیرغی ،دیگر اصطالح اساس بر و باشد دینی
 »دینـی  علم« واژة کارگیري به در ظرهان   اختالف برخی ریشۀ توان می

 وصـف  گونـاگون اطـالق   هـاي  مـالك  بـه  توجه دانست و لفظی نزاع را
 دیـدگاه  از حلی براي آن معرفـی کـرد.   را به عنوان راه علوم براي» دینی«

 بـه  علـم  دادن نسبت تواند می ها، که مالك این از بعضی ،اهللا مصباح آیت
  :از عبارتند باشد، مقبول عرفی ذوق نظر از و کند تصحیح را دین

  واقع کشف. 1
 کشـف  علـوم  هـدف  انـد؛ زیـرا   دینـی  یقینی، علوم همۀ مالك، این طبق

 ابـزار  به نسبت بیشتري گسترة با هم دین را هدف همین و هاست واقعیت
 واقعـی  علم که را، واقع به دستیابی هدف و دهد  می انجام واقع به دستیابی

  ).13 ص ـ الف، 1390کند (مصباح،  می امضا است آن دنبال به

  علمی هاي نظریه یا علم رشد یا و پیدایش مکان. 2
 گفتـه » اسـالمی « طـب،  ماننـد  علمـی  بـه  اگر مالك، این براساس

 یکی در اي معالجه روش که باشدسبب  این به است ممکن ،شود می
 بـه  نیـز  دیگـر  هـاي  منطقـه  و است شده ابداع اسالمی کشورهاي از

 و اسـالمی  سرزمین در علم این یا و اند، شده آشنا روش این با ،تدریج
 بودن اسالمی معنا، این به کس هیچ .است کرده رشد مسلمانان میان

 اصـطالح  کـارگیريِ  بـه  اهللا مصـباح  آیت. کند نمی انکار را علوم برخی
باره،  این در: است معتقد و دانسته مجازي را معنا این به »دینی علم«

 شـود  گفتـه  »هـا  مسـلمان  علم« ،»اسالمی علم« جاي به است بهتر
 .)116 ص ج،1378 مصباح،(

  دین با موافقت. 3
ـ   خـود  خاصِ هاي روش یا روش علوم هرچند اصطالح، این براساس

به صورت  آنها در است ممکن و دارند راـ   عقلی قیاس و تجربه مانند
 نشـده  اسـتفاده  شـود  مـی  منتهـی  وحی به آنچه یا و وحی از مستقیم

 را هـایی  نظریـه  یا علوم چنین مسلمانان یا دین اولیاي چون اما باشد،
» دینی« اند، داده ترجیح دیگر هاي نظریه یا علوم بر یا و اند کرده تأیید

 .)117 ص (همان، شود می نامیده

  دین اختصاصی منابع از گیري بهره. 4
 و کتـاب  از صـحیح،  روش و یقینـی  کشـف  با که معلوماتی اساس، براین
 نـام » علـم دینـی  «شـود   استنباط می) دین اختصاصی منابع(معتبر  سنت
ـبتی  تـرین  موجـه  و ترین نزدیک هرچند ،اهللا مصباح آیت اعتقاد به. دارد  نس
ایـن   امـا  است، مالك همین است، »دینی علم« تعبیر اطالق مصحح که

 ـ هرچنـد  است آمده سنت و کتاب در که اي گزاره هر که نیست معنا بدان
 ).13 ص الف،1390 شود (مصباح، تلقی باشدـ  دینی المثل ضرب یک

 علـوم  بـه  مربـوط  هـاي  آگـاهی  گویـا  ،اهللا مصباح تآی دیدگاه از
 وجـود  دیـن  اختصاصـی  منـابع  در که ،را طب مانند تجربی و طبیعی

 وصف اطالق هرچند نامید، »دینی علم« اصطالح، در توان نمی ،دارد
 ایـن  بیـان  مقام در وي. نیست عقل خالف علومی چنین به» دینی«

 نیسـت،  تجربـی  امـور  گونه این بیان دین رسالت: است معتقد ،دیدگاه
 ربط انسان سعادت به که است اموري بیان به متعهد اصالتاً دین بلکه
 دیـن،  نه ،است تجربه و عقل عهدة به طبیعی علوم مسائل بیان. دارد

 را مطلبـی  چنـین  نیـز  دینی عالمی یا دینی منابع است ممکن هرچند
 ،دارنـد  وجـود  روایـات  و آیـات  در که ،امور گونه این. باشند کرده بیان

ایشان،  اعتقاد به. نیستند دین اما روند، شمار می به حق مطالبی هرچند
کنـد،   مـی  مشـخص  را ما شقاوت و سعادت راه که است چیزي آن دین«

  .)14 ص همان،(» ها ارزش حوزة در چه و باورها  حوزة در چه
... نـدارد  خارجی و عینی حقایق بیان به تعهدي هیچ اصالتاً اسالم

 شـود  مـی  اموري متعرض اصالتاً و است آمده بشر هدایت براي اسالم
 مبـاحثی  سلسله یک حاوي اسالم. است انسان سعادت به مربوط که

 و مبـدأ  قیامت، خدا، مانند باشیم؛ داشته اعتقاد و ایمان آنها به باید که است
ـتورات  سلسله یک هم اسالم از بخشی. آن مانند و نبوت معاد،  عملـی  دس
 اسـت  هـایی  آموزش هم بخشی. شود می مربوط انسان رفتار به که است

  ).119 ص ج،1378 دارد (مصباح، تعلق اسالم به نظام ارزشی که



   ۲۱اهللا مصباح  رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت
 

  دین به خدمت. 5
 آن سـازد،  معقـول  را علـم  به دین نسبت تواند می که دیگري مالك
 قـرار  اسـتفاده  مورد دین مسائل اثبات براي) علومی یا( علم که است
 عربـی  ادبیات و فلسفه، قرآن، تفسیر مانند علومی اساس، براین. گیرد

 .بود خواهند دینی علومی نیز

  تعارض یک علم با یک دین. فقدان 6
هـدف بـودن    دین، هـم استناد برخی مبانی و مسائل یک علم به یک 

یک علم با یک دین، و کمک یک علم به تحقق هدف یک دین نیز 
شود  می» علم دینی«است که موجب درستیِ ترکیب وصفیِ عللی از 

 .)164، ص1392(مصباح، 
 کـاربرد  توانـد  مـی  کـه  هـایی  مـالك  تـرین  مناسـب  با این حال،

 نمایـد،  افاده را صحیح معنایی و کند تجویز را »دینی علم« اصطالح
 بـه  دیـن  اختصاصـی  منـابع  از کـه  هایی دانش یکی: است مالك دو

 کنند، می استفاده دینی منابع از مسائلشان اثبات براي و آیند می دست
از آنهـا بهـره    دینـی  مسـائل  اثبـات  بـراي  کـه  هایی دانش دیگري و

 دیگـر   ۀرابطـ  هرگونـه  انکار معناي به نباید سخن این البته .گیرند می
 مسائل از دسته آن زیرا؛ شود تفسیر دین با انسانی و طبیعی علوم بین

 اسـت،  معتبـر  و قحـ  آمـده  دینـی  متـون  دربه صـراحت   که تجربی
 نـص  مخـالف  کـه  نظري هر موارد، گونه این در« حتیکه  اي گونه به

 ،علـوم  در چراکـه  ؛...نیسـت  قبـول  مورد باشد معتبر حدیث یا و قرآن
. عـالوه  )123- 121 صج،  1378 مصباح،( »دارد وجود اشتباه احتمال

 ص (همـان،  دین و علم کلی تداخل رد ضمن اهللا مصباح آیتبر این، 
 علوم و دین :است معتقد کرده، نفی نیز را آنها کلی تباین )،121و120

 یکـدیگر  یاري هگاهی ب و دارند سازگاري یکدیگر با جهاتی از طبیعی
 بحث بعکس، و علم به دین هاي کمک از هایی نمونه ذکر. شتابند می

  :کرد خواهد تکمیل را

  علم به دین هاي کمک
  کنیم: میرا بیان  علم به دین هاي کمک از بخشیدر ذیل، 

  علمی موضوعات براي حکم صدور. 1
 از باید را کار این. نیست احکام موضوعات و مصادیق بیان مأمور دین
 در گونـاگون  موضـوعات  داشـتن  بـا  اما داشت، انتظار گوناگون علوم

 تبلیغـات  دفتـر  پژوهشـی  شد (معاونـت  نیاز بی دین از توان نمی ،علوم
 بایـد  حتمـاً  رو، ازایـن . رسـید  سـعادت  به ) و72 ص ،1389 ،اسالمی
 و احکـام  آن رعایـت  بـا  انسـان  تا شود بار موضوعات این بر حکمی
. بماند دور احتمالی مفاسد از و کند پیدا دست واقعی مصالح به ،قوانین
 همـۀ  در گونـاگون بشـر   هاي فعالیت ارزشی وجه بیان با دین  درواقع،

 نکتـه  ایـن  بیـان  بـه  و کنـد  مـی  تبیین را آنها حرکت جهت  ها، حوزه
 را انسان بگیرند، انجام اي شیوه چه به اگر ها فعالیت این که پردازد می
. اسـت  نـاتوان  امور گونه این بیان از علم. دنرسان می مطلوب نتیجۀ به

 از تــوان مــی چگونــه بگویــد توانــد نمــی شــیمی علــم مثــال، بــراي
 بشري سعادت و تکامل مسیر در تا کرد استفاده شیمیایی هاي ترکیب

  .)62 ص ،1 ، ج1386، (مصباح گیرد قرار

  ي تجربیها آگاهی ةدایر گسترش. 2
 حسـی،  تجربـۀ  بـه  هـا  معرفـت  و ها آگاهی همۀ بازگشت به اعتقاد با

 بـه  توجهی درخور کمک زمینه این در دین که داشت انتظار توان نمی
ــم ــد عل ــن. بکن ــت روش ــه اس ــاس ک ــن براس ــوع ای ــرش ن  در نگ

. رسـید ] حسی[ معرفت به وحی، به استناد با توان نمیشناسی،  معرفت
 کنـار  در نیـز  را وحـی  و شهود مانند اموريی، شناس معرفت در اگر اما

 دایـرة  گسـترش موجـب   دانسـتیم،  معرفـت  منـابع  از ،تجربه و عقل
 از تـر  قـوي  حتی را امور گونه این اینکه به رسد چه، شود میها  معرفت

مبـانی   همـایش  (دبیرخانـه  بـدانیم  بشر اختیار در معرفتی منابع دیگر
  .)100 ص، 1389فلسفی علوم انسانی، 

 تجربـی  مسـائل  از دسـته  آن بیـان  بـه  کـریم  قـرآن  نیـز  گاهی
 نیـاز  بسیار زمانی به اش تجربی اثبات براي است ممکن که پردازد می

 آنهـا  بـه  هرگـز  ما کرد، نمی بیان را آنها کریم قرآن اگر شاید و ،باشد
 ،نمونـه  بـراي  .)320 ص ،1389 (مصـباح،  کـردیم  نمـی  پیـدا  دست

 زنـده،  موجـودات  آسمان، مانند هایی پدیده اولیۀ مادة موضوع توان می
 هـاي  آیه و دانست آتش و گل آب، دود،ـ   ترتیب به ـ  را جن و انسان
  :)322- 320 ص (همان، کرد ذکر مدعا این بر شواهدي راذیل 

  ؛)11 (فصلت: »...دخَان هی و السماء إِلی استَوى ثم«) الف
  ؛)30 (انبیاء: »...حی شَیء کُلَّ الْماء منَ وجعلْنَا... «) ب
  ؛)12 (مؤمنون: »طین من سلَالَۀٍ من الْانسانَ خَلَقْنَا لَقَد و«) ج
  .)27 (حجر:» السموم نارِ من قَبلُ من خَلَقْنَاه الجانَّ و«) د

 بـه  ،آزمایشگاهی ابزارهاي از استفاده با تواند نمی انسانهمچنین 
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  :). براي مثال124- 119 ص ،1376ببرد (مصباح،  پی امور برخی علت
 إِنَّما قَالَ«: شود دنیا در انسان پیدایش علت تواند می فرشته) الف

  ؛)19 (مریم: »زکیاً غُلَاماً لَک لأَهب ربک رسولُ أَنَا
 بـه هـا  آن کشـاندن  و مـردم  گمراهـی  علت تواند می شیطان )ب
  ؛)5 (ناس:» النَّاس صدورِ فیِ یوسوِس الَّذى«: شود زشت کارهاي
 و طبیعـی  حـوادث  برخـی  پیدایش در توانند می انسان اعمال) ج
رِ  و الْبـرِّ  فیِ الْفَساد ظَهرَ«: باشند داشته نقش بالها حـا  الْب بِمـ  تب کَسـ 
  .)41 (روم: »...النَّاس أَیدى

 علم تأیید. 3
 بـر  خـود  هـاي  آمـوزه  در گـاهی  کـه  هایی تأکید با تواند می حق دین

  .کند تأیید طبیعی را علوم دارد، عقلی یا تجربی روش از استفاده

 تجربی مسائل غناي افزودن. 4
 تـاریخی  مسائل دین، قلمرو بحث در اهللا مصباح آیتبراساس دیدگاه 

 دیـن  وجـز  نیسـت، امـا بـالعرض    دیـن و جز بالذات هرچند طبیعیو 
 ها، کوه باران، باد، ابر، مانند مسائلی دربارة کریم قرآن. آید می شمار به

 علـوم  حیطـۀ  در هکـ  کرده بیان را مطالبی زمین و آسمان آفرینشو 
 ،1389مبانی فلسفی علـوم انسـانی،    همایش (دبیرخانه است تجربی

 انسـان  بدنِ گیريِ شکل مراحل به توان می. همچنین )101و100 ص
 علَقَـۀً  النُّطْفَـۀَ  خَلَقْنَـا  ثُـم  مکینٍ قَرَارٍ فیِ نُطْفَۀً جعلْنَاه    ثُم«: کرد اشاره

ونَا  عظامـاً  الْمضْغَۀَ فَخَلَقْنَا مضْغَۀً الْعلَقَۀَ فَخَلَقْنَا فَکَسـ  ظَـاممـاً  الْعلَح...« 
 در منبـع  یـک مثابـۀ   بـه  توانـد  مـی  دین بنابراین، .)14و13 (مؤمنون:

  .باشد علم خدمت
 طبیعی هاي موضوع ینا دربارة بسیاري هاي بحث دینی، منابع در

 کریم آنها از قر از این نمونه برخی بیان به ،نمونه براي که است شده
  :کنیم می بسنده

 ها و زمین الف) آسمان
 فَقَـالَ  دخَـانٌ  هی و السماء إِلی استَوى ثم«: فرماید می متعال خداوند

ـ  طَـائعینَ  أَتَینَـا  قَالَتَـا  کَرْهـاً  أَو طَوعاً ائْتیا للْأَرضِ و لها بع  هنَّافَقَضَ سـ 
اتاومین فیِ سموی  ی وحکُلِّ فیِ  أَو اءما سرَهأَم نَّا ویز  اءم ا  السـنْیالـد 
ابِیحصبِم فْظاً وح کیرُ ذَلزِیزِ تَقْدیم الْعلدر ایـن  )12و11 (فصلت:» الْع .

 یـا  دود ها، آسمان ابتداییِ وحدت مانند تجربی حقایق از بعضی بهآیه، 

 بـودن  زینـت  و ها آسمان اولیۀ مادة بودن شکل گازي امروز، تعبیر به
 ایـن  در »گانـه  هفت هاي آسمان« از منظور. است شده اشاره ها ستاره

 نظـر  بـه . اسـت  مادي آسمان هفت دخان، بودن مادي قرینۀ به ،آیه
 اعتقـاد  بـه  زیـرا ؛ دانسـت  کثرت براي را هفت عدد توان نمی رسد یم

 عـدد  توان نمی و است بسیار ها کهکشان تعداد نجوم، علم دانشمندان
 آیـات  بـه  توجـه  بـا . برد کار به کثرت بیان براي را هفت مانند کمی
به صـورت   ها آسمان که برد پی نیز نکته این به توان می ،کریم قرآن
 مشـاهده  قابـل  آسـمان  ) که15 :دارند (نوح تو قرار در تو طبقۀ هفت
ماء الـدنْیا     «: اسـت  آسـمان  تـرین  ما پـایین  براي ا السـ ا زینـَّ  بِزِینَـۀٍ إِنـَّ

  .)6 :(صافات» الْکَواکب
 مرکبـی  به زمین تشبیه از توان می را زمین داشتن انتقالی حرکت

 فـىِ  فَامشُـواْ  ذَلُـوالً  الْأَرض لَکُم جعلَ الَّذى هو« شریفۀ آیۀ در[ راهوار
 احتمال نیز .)253، ص 1376(مصباح،  )] فهمید15:(ملک »...منَاکبها

 نیـروي  بـه  اشـاره  )25(مرسالت: » کفَاتاً الْأَرض نَجعلِ أَلَم«  آیه دارد
 پراکنـده  فضـا  در چیـز  همـه   باشـد،  نداشته وجود اگر که باشد جاذبه

  .)254، ص 1376(مصباح،  شود می

 هاي کیهانی ب) پدیده
آسـمان   حفـظ  و زینـت  را سـتارگان  وجود فواید از بعضی کریم قرآن

 و مـاه . کنـد  مـی  ) معرفـی 16مـردم (نحـل:    هـدایت  و )12 (فصلت:
: (انعام» و الشَّمس و الْقَمرَ حسباناً«داند  می محاسبه وسیلۀ را خورشید

 فلکی در را آسمانی اجرام از هریک قدیم، فلکیات فرضیۀ رد با و )96
 حرکـت  هـم  و دارد وضـعی  حرکت هم که کشد می تصویر به شناور
  .)252و251، ص 1376(مصباح،  انتقالی

 هاي زمینی ج) پدیده
؛ 31؛ انبیـاء:  3زمین (رعـد:   محافظ لنگرهاي و ها میخ منزلۀ به ها کوه

ن بـارا  بـارش  و ابـر  پیـدایش  بـه  کمک مانند فوایدي با بادها)؛ 7أ: نب
 ]باران نزولجهت  در[ ابرها بودن بارور یا و کردن بارور)؛ 57(اعراف: 

 چگـونگی ؛ )33 هـا (شـوري:   کشـتی  درآوردن حرکت به؛ )22 :(حجر
 دریاها (نحـل:  منافع؛ )43 نور: تگرگ ( و باران بارش و ابرها پیدایش

 ( ) انـواع 19 سـنجیدة (حجـر:   رویانـدن ؛ )66 ؛ اسـراء: 12 جاثیه: ؛14
 حیوانـات  فوایـد ؛ )3 :(رعـد  جفـت  به صورت جفت ) گیاهان7 شعراء:
 جملـه  از )69 (همـان:  عسـل  دارویـیِ  خاصیت؛ و )66 و 8- 5 (نحل:



   ۲۳اهللا مصباح  رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت
 

 کـرده  بیـان  طبیعـی  علوم حوزة در کریم قرآن که است هایی موضوع
 هـا  نکتـه  ایـن  همـۀ  هرچنـد  ،)282- 257 ، ص1376 (مصباح، است

 لـزوم  و الهـی  حکمـت  و قدرت به دادن توجه براي اي مقدمه ۀمثاب به
 مراتـب  بـه  رسیدن براي آنها از صحیح استفادة و او هاي نعمت شکر
  .اند شده بیان الهی قرب و کمال

  علم از اخالقی ةاستفاد به دین کمک. 5
هـاي   تواند در استفادة اخالقی از علم، از طریق تأثیر بر انگیزه دین می

 انحطـاط  سـخن  ایـن  نقش مؤثري داشته باشد. شـاهد  ،اندیشمندان
  :است دینی تعالیم از شدن دور اثر بر غرب در معنویت و اخالق

 امـا  کرده، پیشرفت صنعتی و مادي نظر از غرب که است درست
 و اخالقـی  بعـد  مگـر . اسـت  کرده گرد عقب معنوي و اخالقی نظر از

 و اخـالق  ضـعف  امـروزه  نیست؟ انسان به مربوط معنوي و اجتماعی
 کـه  اي گونـه  به است، شده آنان اجتماعی رفاه بالي غرب، در معنویت
 شـهرهاي  در زنـدگی  از سوم جهان کشورهاي از بسیاري در زندگی

 مخـدر،  مـواد  نـاراحتی،  افسردگی،. ... است تر راحت مراتب به مریکا،آ
 زدن پـا  پشـت  و غرب امروز صنعتی تکامل وردو مانند آن رها ناامنی

  .)31و30 ص ،1385 (مصباح، است اخالق و معنویت به

  دین به طبیعی علوم هاي کمک
 جدیـد  هـاي  زمینه کردن فراهم و موضوع و مصداق تعیین. 1

  دینی هاي  تحلیل براي
 شـرایط  در بتوان تا دهد می ارائه را کلی قواعد اسالم اینکه به توجه با

 تعیـین زمینـۀ   در علـم  آورد، دسـت  به آنها از را الهی حکم ،گوناگون
 معاونـت ( دارد کـاربرد  بسـیار  ،کلی قواعد آن براي مصداق و موضوع

 در، نمونـه  بـراي  .)72 ص ،1389اسـالمی،   تبلیغـات  دفتر پژوهشی
 ضرر انسان براي که کاري هر ،»ضرر نفی« قاعدة به استناد با اسالم
 تجربـی  علـوم  در اگر بنابراین،. است شده نفی باشد داشته توجه قابل
 اسـتفاده  دارد، زیان انسان برايـ   مخدر مواد مانندـ   چیزي شد ثابت

  .است نشده داده اجازه نیز دین در اآنه از
 و مسـائل  دامنـۀ  ،تجربـی  علـوم  روزافـزون  توسعۀ و پیشرفت با

 حقـایق  کشـف  و شـود  می تر گسترده علوم از دسته این هاي موضوع
 فـراهم  جدیـد  مصـادیق  بـر  کلی اصول تطبیق براي را زمینه تجربی

 از اسـتفاده  مانند مسائلی حکم باید ،زمان این در مثال، براي. کند می

 دیگـر  و بنیـادي  هـاي  سـلول  بـه  مربـوط  مسـائل  اي، هسـته  انرژي
 کـار،  این با و شود استخراج دینی منابع از پزشکی جدید هاي موضوع

 گونـه  ایـن  شـدن  مطـرح . یابـد  مـی  گسـترش  نیـز  فقه مسائل دامنۀ
موجـب   و دهـد  مـی  نظـر  وسـعت  اسالمی اندیشمندان به ها، موضوع

  .کنند تحلیل و تجزیه بیشتري عمق با را مسائل شود می

  و موانع شرایط بیان مانند دینی معارف جزئیات تعیین. 2
 خـوردن  از یا و شده توصیه خاصی غذاي از استفاده به روایتی در اگر

 هر در همه که نیست معنا این به است،گردیده  منع ها خوراکی برخی
 این از استفاده بسا چه. کنند عمل روایت این مضمون به باید شرایطی

 آنهـا  به روایت در که باشد داشته بستگی شرایطی به داروهایا  غذاها
 ممکـن  یا و ،کند تعیین را شرایط  آن تواند می علم و است نشده اشاره
 شرایطو  ها خوراکی درونی هاي ترکیب جغرافیایی، مناطق تغییر است

 علـوم خصـوص   در. باشـد  آنها از استفاده راه در موانعی افراد جسمی
 سـعادت  روایتی اگر براي مثال،. است صادق مطلب همین نیز انسانی

 بایـد  نبینـد،  حـیض  پـدرش  خانـۀ  در که باشد دانسته این به را دختر
 شناسـی،  زیسـت  شناسـی،  روان پزشـکی،  شناسی، جامعه مانند علومی
 ایـن  از امـوري  و پیامـدها  موانع، شرایط، بررسی باو مانند آن  حقوق
 دهنـد  ارائـه  حاضـر  زمـان  در ازدواج بـراي  را عملی کارهاي راه قبیل

  ).9و8، ص 1383، مصباح(

3 .دینی هاي آموزه از بخشی اثبات  
ــا ــ ب ــد ،علــوم برخــی کــارگیري هب  از گــرفتن کمــک و فلســفه مانن

 دینـی  هـاي  آمـوزه  ازبرخـی   اثبـات  به توان می ،تجربی هاي مشاهده
 و روح اثبـات و  وي، افعـال  و صـفات  و خداونـد  وجود اثبات. پرداخت
 اثبـات  دار عهـده  فلسـفه  کـه  هستند مسائلی جمله از آن هاي ویژگی

 بـه  توان می، نمونه براي). 18، ص 1385فیاضی،  و (مصباح آنهاست
 آن از و آیـد  مـی  دست به مشاهده با که کرد اشاره عالم نظام وحدت

 از منظـور . کـرد  اسـتفاده  متعـال  خداونـد  توحیـد  اثبات براي توان می
 بـدون  و گسسته هم از موجودات که است این »جهان نظام وحدت«

 و بـدانیم  اجزا داراي و واحد را عالم این خواه نیستند، یکدیگر با ارتباط
 هاي نظام از مرکب که باشیم داشته گوناگون اعتقاد هاي عالم به خواه

 برهـان  به و شود می تصدیق مشاهده با ادعا این. است هم از مستقل
 تجربـه،  و مشـاهده  راه از مقدمـه  این اثبات از پس. ندارد نیاز فلسفی
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 اگـر  که کرد استدالل چنین و داد قرار عقلی قیاسی در را آن توان می
 داراي مرکـب،  عالمِ درون در نظامی هر یا و موجودات از اي دسته هر

 ،باشـد  بالذات مکتفی کدام هر که است این اش الزمه باشد، خدا یک
ـ   نظـام  یـا  دسـته  یک موجودات ،فرض این در و  یـا  دسـته  هنبایـد ب

 توسـط بایـد   نیازهایشـان  همـۀ  و باشند داشته احتیاج دیگر هاي نظام
 موجـودات  از نظامی یا  دسته چنین که درحالی شود، برآورده خدایشان

 دوامـی  بـود  مـی  گونـه  ایـن  هـم  اگر و ،نیست دیگران با ارتباط بدون
 اثبـات  بـراهین  از بعضی در .)249- 245ص ،1389 (مصباح، نداشت
 برهـان  و »حـدوث « برهـان  ،»حرکـت « برهـان  اننـد ـ م خدا وجود

  .است شده استفاده تجربی هاي مقدمه از نیزـ » نظم«
 شـناختی،  زیسـت  لحـاظ  بـه  اینکـه  از اسـت  عبـارت  دیگر مثال

 دیگـر  هـاي  سـلول  و رفتـه  بـین  ازتـدریج،   به انسان بدن هاي سلول
 بـدن  هـاي  سـلول  همـۀ  سـال،  چند گذشت باگردند و  می جایگزین

ـ  کسـی  هر که است حالی در این و ،شوند می عوض  خـود  وجـدان  اب
 سـال  چنـد  کـه  است شخصی همان او و است خودش که یابد رمید

 است بدن از غیر روح که کرد کشف توان می اینجا از. است بوده قبل
 ، ص1، ج1370 (مصـباح،  باشـد  مـی  اپـذیر ن  تبـدیل  و ثابـت  امري و

هـاي دینـی    اثبات نفس مجرد براي پذیرش برخی آموزه). 123و122
  مانند معاد ضروري است.

 ،بـراهین  برخی مقدمۀ اثبات با تواند می تجربی علوم آنکه نتیجه
  .بشتابد دین یاري به

 دینی مباحث بهتر فهم در تأثیر. 4

 ماننـد  مسائلی شدن مطرح و تجربی هاي یافته روزافزون گسترش با
 و کـریم  قـرآن  ظـواهر  بـه  مراجعـه  و زمـین  جاذبـۀ و  زمـین  حرکت
 بـه  و داشـت  آنهـا  بـه  نسـبت  بهتري فهم توان می ،دینی هاي روایت
 آنهـا  بـه  دینـی  متـون  در که ،طبیعی حقایق برخی از تر عمیق فهمی
 هـایی  دانـش  چنـین  دانسـتن  از کـه  ،گذشتگان به نسبت، شده اشاره

 بـا  کـه  گفت چنین توان می ،نمونه براي. یافت دست اند، بوده محروم
 تشـبیه  از بهتـري  درك تجربـی،  علـم  در زمین انتقالی حرکت اثبات
لَ  الَّذى هو« شریفۀ آیۀ در[ راهوار مرکبی به زمین عـج  لَکُـم  ضالْـأَر 
 کنـیم (مصـباح،   مـی  )] پیـدا 15 (ملـک: » ...منَاکبهِا فىِ فَامشُواْ ذَلُوالً

 درك و اطمینـان  با زمین، جاذبۀ نیروي اثبات با یا ،)253 ، ص1376
 تصدیق ) را25 (مرسالت:» کفَاتاً الْأَرض نَجعلِ أَلَم« توانیم می بهتري

  .)254 ص (همان، کنیم
 بـر  تجربی هاي یافته که کرد دقت بسیار، بخش این در باید البته

 فـراهم  ما براي را امکان این تجربی علوم. نشوند تحمیل دینی متون
 اگـر  و ،باشیم داشته تر وسیع نگاهی عالم حقایقِ به نسبت که کند می
 را آنهـا  شـد،  یافـت  دینـی  منابع در جدیدي مباحث چنین روشنی به

 تجربـی  علوم در که ،معرفت ۀدرج از اندازه همان به و کنیم استخراج
 نـوین  فهـم  ارزیابیِ به شود، می گرفته نظر در هایی هیافت چنین براي
 تجربـی  علوم در چیزي اگر راي مثال،. ببپردازیم دینی معارف از خود
 فقـط ـ   اسـت  چنـین  نیـز  بیشـتر ــ کـه    شده اثبات صورت ظنیبه 
 تـوان  می گونه این. کرد برداشت دین از به صورت ظنی را  آن توان می

 هـا  روایـت  و آیات از] گرایانه علم[  برداشت در برخی که هایی اشتباه از
  .بود امان در ،اند کرده

  گیري نتیجه
توان دو دیدگاه کلـی را   می ،در مقام بررسی رابطۀ علوم طبیعی و دین

بیند و دیـدگاه   بین علم و دین تعارض می دیدگاه نخست: مطرح کرد
هـر دو بـه   کنـد و   مشاهده نمـی تعارضی حقیقی بین علم و دین  دوم
تواننـد بـه یکـدیگر یـاري برسـانند. در مقـام بررسـی         می ،خود بۀنو

به ایـن نتیجـه دسـت یـافتیم کـه       هاي احتمالی علم و دین، تعارض
 بـا ، آمـده  دسـت  بـه  تجربـه  توسـط  که ،واقع با مطابق علم اهگ هیچ

 در ،اسـت  حـق  و آمـده  متعـال  خداونـد  جانـب  از که ،وحی محتواي
  .نیست تعارض

توان دو نوع تعـارض میـان علـم و     می ،بندي کلی در یک تقسیم
 و دینی معارف میان ناسازگاري دین فرض کرد: در فرض اول، گاهی

 نفـی  کـامالً  را دیگـري  یکـی،  که است اي اندازه به علمی هاي یافته
 راه علمـی  هـاي  یافتـه  یـا  دینـی  هاي آموزه پذیرش از غیر و کند می

 قطع طرف یکجایی که  در این قسم تعارض، در. ندارد وجود سومی
 دیـدگاه  از .شـود  مـی  مقدم قطع است، ظنی دیگر طرف و دارد وجود
 قطعـی  شود می ارائه» علم« نام به که مطالبی بیشتر ،اهللا مصباح آیت

 معـرض  در و اسـت  احتمـاالت  بـر  مبتنـی  ظنی امور از بلکه نیست،
 قطعـاً  کـه  مطلبـی  بـا  تواند نمی علم ،صورت این در. دارد قرار ابطال

 را» تکامل« نظریۀ .باشد تعارض در خداست طرف از و حق دانیم می
دانست کـه   قطعی دین و ظنی علم تعارض مصادیق از یکی توان می

اي صـحیح نیسـت.    نظریهـ   با توجه به آنچه در مقاله بیان شدـ البته  



   ۲۵اهللا مصباح  رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت
 

 اسـت،  سطحی علم، و دین میان ناسازگاري در قسم دوم از تعارض،
 را تعـارض  ریشۀ توان می ،علم یا دین در تأملی اندك با که اي گونه به

 در تعارضـی  هـم  ظنی حد در حتی ،موارد گونه این در. کرد شناسایی
 تعـارض  تـوهم موجـب   دیـن،  یا علم فهم در اشتباه بلکه نیست، کار

کـرد و یـا    شک لهئمس بودن علمی یا علم در یا باید پس .است شده
  کرد. تجدیدنظر دین به آن دادن نسبت در باید

 اسـت  اموري بیان به متعهد اصالتاً ، دیناهللا مصباح آیتاز دیدگاه 
 عهـدة  بـه  طبیعـی  علـوم  مسائل بیان. دارد ربط انسان سعادت به که

 یـا  دینـی  منـابع  اسـت  ممکـن  هرچنـد  دین، نه ،است تجربه و عقل
 اهللا مصـباح  آیـت  .باشـد  کـرده  بیـان  را مطلبی چنین نیز دینی عالمی
 کـرده،  نفـی  نیـز  را آنها کلی تباین دین، و علم کلی تداخل رد ضمن
 دارنـد  سازگاري یکدیگر با جهاتی از طبیعی علوم و دین  :است معتقد

  .شتابند می یکدیگر یاري هگاهی ب و
هـاي   صدور حکم براي موضوعات علمی، گسترش دایرة آگـاهی 

دهـی در   تجربی، تأیید علم، افزودن غنـاي مسـائل تجربـی و جهـت    
 هاي دین بـه علـم اسـت. تعیـین     هایی از کمک نمونه ،استفاده از علم

 هـاي   تحلیـل  براي جدید هاي زمینه کردن فراهم و موضوع و مصداق
 اثبـات و موانـع،   شـرایط  بیان مانند دینی معارف جزئیات دینی، تعیین

دینـی را   مباحـث  بهتـر  فهـم  در دینـی و تـأثیر   هاي آموزه از بخشی
  هاي علم به دین تلقی کرد. توان از جمله کمک می

  بعامن  .......................... ................................ ................................   
 امکـان  و تجربی علم ساختار )1( دینی علم سوي به گامی ،1384حسین،  ،)نجفی( بستان

 خانی و ابوالفضـل گـائینی، قـم، پژوهشـگاه     ، با همکاري محمد فتحعلیدینی علم

  .دانشگاه و حوزه

  .البیت آل مؤسسه قم، ،الشیعه وسائلق، 1409حرعاملی، محمدبن حسن، 

  .فردا کتاب قم، ،مدرن علم و دینی علم هویت تحلیل ،1390 محمدرضا، قراملکی، خاکی

 هـاي  پژوهش و مطالعات مرکز سوم، قم، ، چجدید کالم، 1383 عبدالحسین، خسروپناه،

 .علمیه حوزة فرهنگی

ـباح،  اهللا آیـت  عالمه با گو و گفت ،1389 انسانی، علوم فلسفی مبانی همایش دبیرخانه ـانی  مص  مب

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم، ،گوها و گفت انسانی، علوم فلسفی

  مدرسین. جامعهقم،  ،الفقیه یحضره ال منق، 1413علی،   صدوق، محمدبن

  سالمیه.اال دارالکتب تهران، ،التهذیب، 1365، محمدبن حسن،  طوسی

 اسالمی. انتشارات دفتر قم، چ دوم، ،تناقص یا تکامل، 1364علوي سرشکی، محمدرضا، 

 .احیاگران ،قم ،زمین مغرب در دین و علم رابطه باب در تأمالتی، 1380 امیرعباس، علیزمانی،

 مؤسسـه  تهـران،  ،انسـان  خلقـت  در دیـن  و علـم  موضـع ، 1373 احد، قراملکی، فرامرز

  .آرایه فرهنگی

اکبر غفارى و محمد آخونـدى،   علىتصحیح  ،الکافی ق، 1407محمدبن یعقوب،  کلینی،

  ه.سالمی، دارالکتب اال چهارم، تهران چ

  .اسالمی تبلیغات سازمان چهارم، تهران، چ ،فلسفه آموزش، 1370مصباح، محمدتقی، 

قـم،   )،3- 1(ج شناسـی  انسـان  شناسـی،  کیهان خداشناسی، قرآن: معارف، 1376، ـــــ 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی ۀمؤسس

  دوازدهم، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی. ، چآموزش عقاید، 1377، ـــــ 

  .کرمان پزشکی علوم دانشگاه اساتید سؤاالت به پاسخ الف،1378ـــــ ، 

، مجموعـه مقـاالت   یبا علوم انسـان  یو فرهنگ اسالم يدئولوژیرابطه اب، 1378ـــــ ، 

  ی.کردن علوم انسان یو اسالم یوحدت حوزه و دانشگاه و بوم

، مجموعه مقـاالت وحـدت   )انتظارات و داللت مرزهاي(رابطه، ودین علمج، 1378ـــــ ، 

  ی.کردن علوم انسان یو اسالم یحوزه و دانشگاه و بوم

  شیراز. دانشگاه اساتید جمع در پاسخ و پرسش و سخنرانی ب،1379ــــ ، ـ

  .الرسول مسجد دانشگاه اساتید جمع در سخنرانیالف،  1379ـــــ ، 

 تـدوین حسـینعلی   و ترجمـه  ،اسالمی بنیادین هاي اندیشه از اي چکیدهب،  1380ـــــ ، 

 .خمینی امام پژوهشی و آموزشی چ دوم، قم، مؤسسه نادري، عربی و محمدمهدي

، قم، مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی    پاسخ استاد به جوانان پرسشگرالف، 1380ـــــ ، 

  .امام خمینی

  .اخالق تهذیب سیاستگذاري جلسه در سخنرانی ،1383ـــــ ، 
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 امـام  پژوهشـی  و آموزشـی  مؤسسـه  قم، ،اسالمی مدیریت نیازهاي پیش، 1385 ـــــ ،

  .خمینی

 مؤسسـه  سـبحانی، قـم،   کـریم  نگارش و تحقیق، اسالم سیاسی نظریه، 1386ـــــ ، 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 و قمـی  نـادري  محمدمهـدي  نگـارش  و تـدوین  ،هـا  چالش و ها کاوش، 1387ـــــ ، 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی قم، مؤسسه حسینی، سیدابراهیم

 فتحعلی، قم، مؤسسه تدوین محمود و تنظیم ،قرآن در شناسی انسانالف، 1388ـــــ ، 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی

دوم، قم، مؤسسه آموزشـی و پژوهشـی امـام     ، چها ها و پاسخ پرسش ب،1388ـــــ ، 

  .خمینی

 بـازنگري  و تحقیـق  ،)قـرآن  معـارف  آموزشی کتب مجموعه( خداشناسی، 1389ـــــ ، 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی قم، مؤسسه اشرفی، امیررضا

 مبـانی  همـایش  نامـه  ویـژه  ،دیـن  استوار مبناي بر انسانی، علوم بنايالف، 1390ـــــ ، 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی قم، مؤسسه انسانی، علوم فلسفی

، تدوین ونگارش محمدمهدي نـادري  نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیهب، 1390ـــــ ، 

 .خمینیقمی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

 و آموزشی قم، مؤسسه علی مصباح، تحقیق و نگارش ،رابطه علم و دین، 1392 ـــــ ،

  .خمینی امام پژوهشی

 .شفق قم، ،قرآن در انسان خلقتالف، ـ  تا بیـــــ ، 

 همکـاري  قم، دفتر ،یبا علوم انسان یو فرهنگ اسالم يدئولوژیرابطه اب، ـ   تا بیـــــ ، 

  دانشگاه. و حوزه

 ،»دین و فلسفه شناسی، فلسفه میزگرد«، 1385 فیاضی،غالمرضا  و محمدتقی مصباح،

  .40- 11 ص، 11ش  ،فلسفی معرفت

 بـه  نگـاهی «، 1389 انسـانی،  علوم و دین قم، اسالمی تبلیغات دفتر پژوهشی معاونت

 ص ،14 ش ،اندیشه آیینه ،»یدین علم خصوص در یزدي مصباح اهللا آیت رویکرد

72 -74.  
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   »مسئولیت«و  »آزادي«بررسی تطبیقی 
  اهللا مصباح و ژان پل سارتر از دیدگاه آیت

 سطح سه حوزة علمیه و کارشناس فلسفه مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی / اله احمدیانی مقدم سیدامین  ahmadiani624@gmail.com  
    namazi@qabas.netاستادیار گروه فلسفه مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیمحمود نمازي / 

 13/9/96پذیرش:     19/3/96دریافت: 

  چکیده
از جانـب   ،به عنوان یک محدودکننده براي آزادي انسان »مسئولیت«ها بوده است. همچنین  انساننظر  مطمحآن از دیرباز  ةو محدود »آزادي«

انـد. ازآنجاکـه     توجـه کـرده  به این دو موضوع نی هستند که ز جمله فیلسوفاا مصباح و ژان پل سارتر اهللا است. آیتفیلسوفان اخالق مطرح بوده 
آینـد، بـه طـور طبیعـی در خصـوص       شمار مـی  بهالحادي مکتب اگزیستانسیالیسم  ۀیکی از این دو فیلسوف، مسلمان و موحد و دیگري از شاخ

آزاد نیست انسان که در آن را و تنها حالتی داند،  دارند. سارتر انسان را برابر با آزادي مینظرهاي فراوانی  انسان اختالف »مسئولیت«و  »آزادي«
 تأکیـد مصباح بر آزادي انسان  اهللا آیت ،ز سوي دیگراست. اهمچنین براي انسان قایل به مسئولیت جهانی تواند آزاد باشد.  داند که نمی وقتی می

هاي آنهـا   است. در این مقاله، با توجه به تفاوت فراوان نظرات این دو فیلسوف، دیدگاهها قایل  ئولیتهمچنین براي انسان انواعی از مسکند.  یم
  گردیده است.بررسی  صورت تطبیقیبه 

  ، آزادي، مسئولیت.سارتر، اهللا مصباح آیت ها: کلیدواژه
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  مقدمه
دیگر موجودات، در مکاتـب و   نسبت بهبه عنوان امتیاز بشر  »آزادي«

 ،در ایـن میـان   ادیان مختلف از اهمیت واالیی برخوردار اسـت. البتـه  
ـ   انـد  همسیر افراط و برخی هم تفریط پیموداي  هعد ، آنهـا  ۀکـه از جمل
  به تفویض اشاره کرد. معتقدانن به جبر و توان به قایال می

 است. معمـوالً  »مسئولیت«مرتبط با آزادي بشر،  مسائلیکی از 
دانند، تـا از   می انسان را داراي مسئولیت ،ن به آزادي، در کنار آنقایال

هرج و مرج و دیگر تبعاتی که ممکن است انسان در اثر آزادي دچـار  
مسئولیت هـم ماننـد آزادي بـراي     ،جلوگیري کنند. بنابراین ،آن شود

مسـئله،  حـدود و ثغـور ایـن دو     ة. اما درباردارد انسان اهمیت فراوانی
نظرهاي بسیاري وجود دارد. این نوشتار از میـان مکاتـب، دو    اختالف

اهللا  آیتو از میان این دو مکتب،  ،»اگزیستانسیالیسم« مکتب اسالم و
ــارترو  مصــباح ــل س ــده اســت ژان پ ــات را برگزی ــارتر. نظری در  س

هایی که از او منتشر شده و همچنین در مقـاالت و کتبـی کـه     کتاب
. همچنـین  اسـت وي به چـاپ رسـیده، در دسـترس همگـان      ةدربار

هـا و   هـا و سـخنرانی   در جاي جاي کتاب اهللا مصباح آیتهاي  دیدگاه
هـاي ایـن دو    نوشـتاري کـه دیـدگاه   است. لـیکن  ایشان موجود  آثار

، بــه صــورت تطبیقــی »مســئولیت«و  »آزادي« دربــارةفیلســوف را 
و  »آزادي«تعریف مفـاهیم   روي، بدین. یافت نشدبررسی کرده باشد 

این دو فیلسوف موحـد و  هاي  و همچنین تفاوت دیدگاه »مسئولیت«
این مفاهیم، ضمن توضیح و تبیین، دربارة تب متفاوت ملحد از دو مک

  .گردد میبررسی و مقایسه 
 دربـارة  سـارتر و  اهللا مصباح آیتهاي دیدگاه  تفاوت ال اصلی:ؤس

  چیست؟ »مسئولیت«و  »آزادي«
ــاهیم ســؤاالت فرعــی ــف مف از  »مســئولیت«و  »آزادي«: تعری

چیسـت؟ آیـا انسـان داراي آزادي و     سـارتر و  اهللا مصـباح  آیتدیدگاه 
و  اهللا مصـباح  آیـت آزادي و مسئولیت از دیدگاه  ةمسئولیت است؟ دایر

  ؟است چقدر سارتر

  دربارة اختیارمصباح  اهللا آیتدیدگاه الف. 
  »اختیار«مفهوم . 1

، در عـرف و نیـز در مباحـث    »اختیار« ة، واژاهللا مصباح آیتاز دیدگاه 
  رود: به کار می جانظري، به چند صورت و در چند 

اگر کسـی از روي   :گوییم در فقه می . در مقابل اضطرار: مثال1ً

امـا از روي   ،اختیار بخواهد گوشت مردار بخورد جـایز نیسـت  

 ،افتد اضطرار اشکال ندارد؛ یعنی اگر نخورد جانش به خطر می

  ه او روي خواهد آورد.یا ضرري بسیار شدید ب

 ؛. در مقابل اکراه: این مورد بیشتر در امور حقوقی کاربرد دارد2

گوییم: یکی از شرایط بیع آن است که اکـراه در کـار    می ،مثالً

نباشد و معامله با اختیـار انجـام شـود. اکـراه آن اسـت کـه       

شخص، تهدید به ضرر شود و به سبب تهدید شخص دیگر، 

داد  و اگر تهدید در کار نبود آن را انجام نمی ،کار را انجام دهد

این اسـت کـه در    »اکراه«و  »اضطرار«کرد. فرق  و اختیار نمی

ط یاضطرار، تهدید غیر، در کار نیست و شخص بر اثـر شـرا  

  ناگزیر است کاري را انجام دهد. ،خاص و استثنایی خود

به معناي قصد و گزینش: در فلسفه، فاعلِ فعل را  »اختیار«. 3

فاعـلِ  «کـه یکـی از آن اقسـام،     انـد  هبه اقسامی تقسیم کرد

هـاي مختلـف و    و او کسـی اسـت کـه راه    ،نام دارد» بالقصد

سنجد و یکـی را انتخـاب    همه را می ؛روي دارد متعددي پیش

نامیـده   »اراده و اختیـار «کند. این قصد و گزینش، گـاهی   می

بایسـت کـار    هایی اختصاص دارد کـه مـی   شود و به فاعل می

خودشان را قبالً تصور کرده باشند و نسبت به آن شوقی پیـدا  

گاه تصمیم به اجراي آن بگیرند، هرچند این گزینش  کنند و آن

 (تصمیم) به دنبال تهدید غیر یا در شرایط استثنایی اتخاذ شود.

در معنایی وسیع به کار  »اختیار«. اختیار در مقابل جبر: گاهی 4

این است که کاري از فاعل، تنها از روي میـل و   ،رود و آن می

کـه از سـوي عامـل دیگـري     آن ، بیرغبت خودش صادر شود

و » تیـار اخ«تحت فشار قرار گیرد. این معنا، از معنـاي دیگـر   

شرطی در  ،جا؛ زیرا در اینتر است عام» فاعل بالقصد«حتی از 

اي گوناگون را تصور کنـد و پـس از   بین نیست که فاعل کاره

شوقی براي اختیار یک عمل به وجود آید و  ،ذهنیۀ یک مقایس

تأکد پید ا کند و به دنبال آن تصمیم بگیرد و عـزم و اراده بـر   

انجام کاري کند؛ خواه این عزم و اراده، کیف نفسانی یا فعـل  

نفسانی باشد. تنها شرط این است که کار از روي رضـایت و  

 .)105 - 103، ص1390(مصباح،  فاعل انجام شودرغبت 

نظـر   مطمحچه در اینجا مطرح و اي که ذکر شد، آن هاز معانی چهارگان
  بوده، معناي سوم است.
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  شمارد: میبرگري آزاد انسان، چهار شرط  براي انتخاب اهللا مصباح آیت
 ؛اي متضـاد هـ  . گرایش3 ؛. قدرت انتخاب و تصمیم2؛ . شناخت1

  هاي تحقق خارجی. . وجود زمینه4

  اول. شناخت (علم)
بـاره آیـات فراوانـی     این باوراست که در قرآن کریم در ایـن  ایشان بر

» علـم «شـرط بـودن   ۀ که در زمینـ اي  هترین آی اما روشن ،وجود دارد
نَّا خَلَقْنَا الْإِنسانَ من ا«ِشود این آیه است:  ، یادآورمیانسان براي اختیار

راستی که ما  )؛ به2(انسان:  »بصیراً أَمشَاجٍ نَّبتَلیه فَجعلْنَاه سمیعاً نُّطْفَۀٍ
ــاگون)  آدمــی را از نطفــه ــه (از عناصــر گون ــدیم؛ اي آمیخت او را آفری

او را شنوا و بینا ساختیم. ایـن آیـه پـس از ذکـر      ،رو ازاین آزماییم. می
 ،آمیخته، به حکمت این آفـرینش و هـدف آن  ۀ آدمی از نطف آفرینش

گیـرد   کند؛ یعنی بر سر چند راه قرار مـی  که آزمودن اوست، اشاره می
و اجـراي مسـئولیت وي فـراهم آیـد، سـپس      » ابتال«تا زمینه براي 

او را شنوا و بینا آفریدیم. با توجه  و فرماید: به او توان ادراك دادیم می
، سمع و بصر الزم »ابتال«یابیم که براي  می، درها اژهبه ارتباط میان و
هاي انسان، به  در میان انواع ادراك »بصر«و  »سمع«است. (انتخاب 

. بـه هـر حـال،    اهمیت و وسعت این دو حس در شناخت است) خاطر
و هـدف  شـود  انسان آزمایش آنکه آید که براي  میاین نکته از آیه بر

بایـد داراي قـدرت شـناخت    ردد گـ آفرینش وي در این جهان تأمین 
  .)123، ص1390(مصباح،  باشد

 ، با دید دقیق فلسفی، علم داراي مراتبی است:اهللا مصباح آیتاز دیدگاه 
علم ناآگاهانه: علم ناآگاهانه دانشی است که آدمی هیچ درکی ) 1

توان ثابت کـرد کـه    هاي عقلی می و دلیل ها تجربهاز آن ندارد، اما با 
  چنین دانشی به صورت ناآگاهانه در ژرفاي دل آدمی وجود دارد.

آگاهانه: این علم هنگامی است که آدمی بـه دانـش    علم نیمه) 2
کـه مـا از    آگاه نیست، اما ممکن است از آن آگاهی یابـد؛ چنـان   خود

ا بـه تـداعی یـا    مـ دانیم در حال حاضر غافلیم، ا بسیاري چیزها که می
  ایم. دانسته یابیم که آن را می میبرخورد، در

دانـیم. پـس    دانـیم کـه مـی    ) علم آگاهانه: دانشی است که می3
اتکُم الَ   «توان گفت: در آیۀ شریفه:  می هـطُـونِ أُمن بکُم مأَخْرَج اللّهو

دةَ ووجعلَ لَکُم الْسمع واألَبصار  تَعلَمونَ شَیئاً تَشْـکُرُونَ   األَفْئـ لَّکُـملَع «
کند، اوالً به علم آگاهانـه نظـر    که از انسان نفی علم می، )78(نحل: 

آگاهانـه   اآگاهانه یا نیمـه دارد. ثانیاً منافاتی ندارد که علمی به صورت ن
در آدمی باشد، اما چون به آن توجه ندارد، آن را از علـم خـویش بـه    

  ).124ص ،1390(مصباح،  حساب نیاورد

 میان علم، ایمان و عمل . رابطۀ3

تصـدیق  «بـه معنـاي    را» ایمـان «اگـر   :است معتقد اهللا مصباح آیت
عقـل بالبداهـه درك   «علـوم را   ازآنجاکـه برخـی   از ،بگیریم» ذهنی

همـان  ، ایمان »اختیار مقوم آنها نیست«علوم نیز  ازبرخی  و» کند می
منظـور از ایمـانی کـه در     قوام آن به اختیار نیست. اما است و» علم«

در مقابـل   ،قرآن و متون دینی، اساس سـعادت شـناخته شـده اسـت    
در بیـان   . ایشـان و بـا علـم تفـاوت دارد   قرار داشـته  » کفر و جحود«

  گوید: علتش می
پـذیرد و   ولی دلـش آن را نمـی   ،داند بسا انسان چیزي را می

ن بـا آ  عمـداً  ،رو خواهد به لوازم آن ملتـزم شـود. ازایـن    نمی

را انکـار   کند و به هنگام اقتضا بـا زبـان هـم آن    مخالفت می

گیرد، از انکاري کـه   کند. چنین انکاري، که با علم انجام می می

بـارتر   د، بدتر و براي تکامـل انسـان زیـان   از روي جهل باش

که دل، چیزي را که ایمان عبارت است از این کهاست. نتیجه آن

و بخواهد به همـۀ لـوازم   عقل و ذهن تصدیق کرده است، بپذیرد 

آن ملتزم شود و تصمیم اجمالی بر انجام لوازم عملـی آن بگیـرد.   

ـین علـم    پس ایمان، منوط و مشروط به شناخت است، ولی نه ع

  ).94- 93، ص 1394است و نه الزم دایمی آن (ر.ك: مصباح، 

ایمـان و عمـل را    ۀچگـونگی رابطـ   ،از همین مطلـب  اهللا مصباح آیت
عـین عمـل خـارجی،     ایمان مقتضی عمل است، نـه گیرد:  نتیجه می

و صالح و شایستگی و حسـن   ،دهنده به آن است بلکه ریشه و جهت
فاعلی فعل بسـتگی بـه ایمـان دارد. اگـر عملـی از ایمـان بـه خـدا         

چه قیِ انسان تأثیر نخواهد داشت. گرسرچشمه نگیرد، در سعادت حقی
خودش یا دیگران بر دنیا براي  کرداري نیکو باشد و منافع بسیاري در

رَابٍ     «آن مترتب شـود:   کَسـ مالُه مـینَ کَفَـرُوا أَعذ ۀٍ والـَّ یعـبِق   هب سـحی
اءه لَـم یجِـده شَـیئاً     تَّى إِذَا جـاء حآنُ مالظَّم      اه ه عنـده فَوفـَّ د اللـَّ جـوو

هابساعمالشـان ماننـد سـرابی اسـت در     که کفر ورزیدند،   ؛ کسانی»ح
و  بدد آن را چیزي نیایتا نزد آن آ ؛پندارد بیابان که تشنه آن را آب می

  ).39بپردازد (نور: پس حسابش را  بیابد؛خدا را نزد آن 
معتقد اسـت: اولـین قـدمی کـه انسـان در سـیر        اهللا مصباح آیت
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تکاملی خود به سوي کمال نهـایی، یعنـی قـرب خـداي متعـال بـر       
ۀ هـاي بعـدي و روح همـ    قـدم ۀ ریشـ دارد، ایمان است. این قدم،  می

مراحل استکمال است. قدم دوم، فعالیتی است کـه دل بعـد از ایمـان    
دهد؛ یعنی توجه به خدا  به خدا، بدون دخالت اعضا و جوارح انجام می

 واذْکُرُوا اللَّه کَثیـراً «شود:  پروردگار تعبیر می »ذکر و یاد«که از آن، به 
 رستگار شوید. تا ؛ و خدا را بسیار یاد کنید)10معه: (ج» لَّعلَّکُم تُفْلحونَ

قدم سوم، اعمال باطنی دیگري است که انسـان بـا یـاد خـدا انجـام      
هـاي قـدرت و عظمـت و     دهد؛ مانند تفکر در آیات الهی و نشـانه  می

رسد. به عبـارت   حکمت او. سپس نوبت به اعمال بدنی گوناگونی می
ن است، در مظاهر مختلـف و در  ایماۀ که الزم ،دیگر، تصمیم اجمالی

کـه از   ،هـا  شود. این اراده گر می هاي تفصیلی و جزئی جلوه لب ارادهقا
اصـلی هسـتند، موجـب تقویـت ذکـر و ایمـان       ة یک نظر، فـرع اراد 

نماز را براي یاد مـن بـه   )؛ 14(طه:  »لذکْرِي الصلَاةَوأَقمِ « :گردند می
الح یرْ  «پاي دار.  لُ الصـ مـالْعو ه آن  هسـت عمـل شای )؛ 10(فـاطر:  » فَعـ

چنـان کـه اگـر اراده بـر     همبـرد.   (سخن و اعتقاد صحیح) را باال می
  شود. موجب ضعف ایمان می ، به تدریج،خالف مقتضاي ایمان باشد

میـان  ۀ را بـه رابطـ  » عمـل «و  »ایمان« ۀرابط ، ایشان در نهایت
  کند: تشبیه می» گیاه و اعمال نباتی ۀریش«

جذب مواد غذایی مفید، موجب رشد و اسـتحکام   چنان کههم

بار، موجـب ضـعف و سـرانجام،     ی زیانو جذب مواد سم ،آن

ــ  چنــین کردارهــاي گــردد، هم ۀ درخــت مـی خشـکیدن ریش

ـ  یشایسته، عامل ثر در دوام و اسـتحکام ایمـان، و اعمـال    ؤم

ناشایست و ارتکـاب گناهـان، موجـب ضـعف و سـرانجام،      

فـی قُلُـوبِهِم    فَأَعقَبهم نفَاقاً« گردد: ایمان میۀ خشکیدن ریش

» إِلَى یومِ یلْقَونَه بِما أَخْلَفُواْ اللّه ما وعدوه وبِمـا کَـانُواْ یکْـذبونَ   

هایشان به دنبال آورد تا روزي کـه   نفاقی را در دل ؛)77 (توبه:

اي که با خدا کردند و در  هخدا را مالقات کنند، در اثر خلف وعد

  ).97ـ95، ص 1394: مصباح، گفتند (ر.ك که دروغ میاثر این

  قدرتدوم. 
قدرت بر انجـام آنچـه اختیـار    «، دومین شرط اختیار اهللا مصباح آیتاز نظر 

  کند: است که ایشان آن را از یک منظر، به چهار قسم تقسیم می» شده
توانـد   الف. قدرت طبیعی یا فیزیکی: با به کار گرفتن آنها، انسان مـی 

  تنها به اتکاي نیروي بدنی تصرفاتی در خارج از وجود خود انجام دهد.

ـناخت   ب. قدرت تکنیکی: به کمک ابزارهاي صنعتی و با بهره گیري از ش
 کند. قوانین حاکم بر طبعیت، در بخش دیگري از طبیعت تصرف می

هـاي   گیـري از اوضـاع اجتمـاعی و مایـه     ج. قدرت اجتماعی: با بهره
  کند. هاي دیگر استفاده می ود و بر اساس آن، از انسانش روانی حاصل می

هاي دیگر، متمـایز اسـت و از    قدرتۀ د. قدرت متافیزیکی: از هم
و در طبیعـت و  گیرد  سرچشمه میروح و عنصر ماوراي طبیعی انسان 

  .)137، ص1390(مصباح،  گذارد یا غیر طبیعت تأثیراتی می

  هاي انسان گرایشسوم. 
میـل و  «بـرد   براي اختیـار نـام مـی    اهللا مصباح آیتسومین شرطی را که 

  کند: یاد می» شرط تکوینی«انسان است که البته از آن به عنوان » گرایش
آگاهی و قدرت، هم شرط اختیار است و هم شرط تکلیف؛ ولی 

اختیار، مفهوم دیگري نیز دارد کـه چـون وجـودش مفـروض     

شـود و آن   است، شرط مسـئولیت و تکلیـف محسـوب نمـی    

بـه عبـارت   اسـت.  » میل به انجام دادن کار«عبارت است از 

آن را شـرط   دیگر، این، شرط تکوینی اختیار است، ولی قانوناً

 ،شناسـانه  فسی و روانالن معرفۀآورد. در تحلیل  اب نمیبه حس

پـذیرد.   بینیم که کار ارادي و اختیاري بدون میل تحقق نمی می

 هاسـت  اراده تبلـور میـل   توان گفـت: اصـوالً   می ،از یک نظر

  .)144(همان، ص

شناسـی اشـاره    ایشان به یکی از تقسیمات معـروف در روان  ،ادامه در
  :نماید میی را به چهار دسته تقسیم هاي باطن د که میلنک می

که با اندامی از  ،هاي مربوط به نیازهاي حیاتی الف. غرایز: کشش
ة نامیده شده اسـت؛ مثـل غریـز    »غریزه«هاي بدن ارتباط دارد،  اندام

کنـد و   می تأمینکه هم نیازهاي طبیعی انسان را  ،خوردن و آشامیدن
که بقـاي نسـل را    ،نسیجة هم با اندام گوارشی مرتبط است، یا غریز

  کند و با دستگاه تناسلی ارتباط دارد. تضمین می
هایی است که در رابطه با انسان دیگـر   ب. عواطف: عواطف میل

والـدین بـه فرزنـد و بـرعکس، یـا      ۀ ؛ مثـل عاطفـ  شـود  گر مـی  جلوه
روابـط   قـدر هـر   .هاي دیگـر  هاي گوناگون ما نسبت به انسان کشش

 ،شود؛ مثالً تر می شتر باشد، عاطفه قويمعنوي بیاجتماعی، طبیعی یا 
تـر   اي طبیعی دارد، عاطفـه قـوي   هوالدین با فرزند، چون پشتوانۀ رابط

  معنوي دارد.اي  همعلم و متعلم پشتوانۀ رابط لیو ،ستا
هـاي منفـی، مقابـل عواطـف و      ج. انفعاالت: انفعاالت یا کشش
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عکس آن است؛ یعنی حالتی روانی است که بر اساس آن، انسان بـه  
کند.  میعلت احساس ضرر یا ناخوشایندي، از کسی فرار یا او را طرد 

  شوند. نفرت، خشم، کینه و امثال آن جزو انفعاالت محسوب می
هـایی   حالت »احساسات«د. احساسات: طبق برخی اصطالحات، 

تنهـا بـه انسـان    بـوده،  دیدتر مـذکور قبلـی شـ    نمونۀاست که از سه 
موجـود  هم قبل کم و بیش در حیوانات نمونۀ اختصاص دارد. آن سه 

انسان است؛ مثل احساس تعجب، احساس ة است، ولی احساسات ویژ
تـا برسـد بـه     مانند آن، استحسان، احساس تجلیل، احساس عشق، و

  .)145(همان، ص احساس پرستش
نش را مطرح کرد که توان بحث گزی از نظر ایشان، زمانی می

گـزینش در  «هاي متعارضی وجود داشته باشـد:   ها و میل خواست
شود که چند خواست متعارض در مقام ارضا وجود  جایی مطرح می

داشته باشد و انسان ناچار باشد یکی را ارضا و دیگـري را فـداي   
  ).146(همان، ص» آن کند

  هاي تحقق خارجی وجود زمینهچهارم. 
خـارج   ،رط چهارم اختیار را برخالف سه شرط سابقش اهللا مصباح آیت

  داند: از وجود انسان می
بـه طـور    ،هاي سه شرط نخست، همه در نهـاد انسـان   مایه

فطري قرار داده شده است؛ اما شرایط عمل مربوط به خـارج  

از وجود انسان است. باید در خارج شرایطی فـراهم باشـد ـ    

ـ  ایل کـه در انسـان   عالوه بر ابزار عمل و دست پا و سایر وس

  .)122(همان، ص تا انسان بتواند کاري را انجام دهدـ  هست

  انسان اختیار ةدایر
  :اهللا مصباح آیتاز نظر 

افتخار و امتیاز بشر به این است که راه خود را آزادانـه   اساساً

کند و اگر این اختیار نباشـد بـا موجـودات دیگـر      انتخاب می

  کند. تفاوت نمی

فـرض   ین حقوقی و مکاتب اخالقی یک پیشنتمام ادیان، قوا

زیرا اگر انسـان   ؛»انسان آزاد است«دارند و آن این است که 

(مصباح،  مجبور باشد امر و نهی کردن به او بی معنا خواهد بود

  .)225، ص4، ج 1391

اما بحثی که در اینجا مطرح است حیطه و دایرة اختیار و آزادي است که به 

انسـان اختیـار   «باره چنین اسـت:   در این اهللا مصباح آیتطور خالصه، نظر 
دارد، اما محدود. در میان محل تالقی قوانین مختلف حـاکم بـر جهـان و    

  ).224(همان، ص» هایی براي انتخاب دارند ها زمینه طبیعیت، انسان
  دهد: گونه توضیح می ، ایناما به صورت تفصیلی

ر جهت اهـداف خـود   ها استفاده از قوانین د عمل انسانة دایر

است و انسان همواره با استفاده و کشف یک قـانون طبیعـی،   

شود. پـس مـا در میـدان     بر قانونی دیگر از طبیعت پیروز می

و البتـه در   ،ی و معلولی قـرار داریـم  هزاران قانون طبیعی و علّ

 ةاختیار داریم. حال در همـین دایـر   محدودي هم تکویناً ةدایر

توانـد   مـی  ،سان هر گونه دلش خواسـت آیا ان ،اختیار تکوینی

یا یک سري حدود و قوانین تشـریعی عمـل مـا را     ،عمل کند

کند؟ جواب این است که ما در ایـن محـدوده هـم     محدود می

اما نه قوانین تکوینی، بلکه قوانین تشریعی  ،هایی داریم قانون

و اعتباري یا ارزشی، یا به تعبیري که قـدما از هـزاران سـال    

عقـل عملـی، در قبـال قـوانین      ةمحدود اند هردپیش مطرح ک

  (همان). خارجی که محدوده عقل نظري است

قوانین تشـریعی آزاد اسـت و در   انسان در رعایت  :است ایشان معتقد
بـه  هـم  ات شـرعی را  رهمـان) دسـتو  اینجا جبري در کـار نیسـت. (  

  کند که: پزشکی تشبیه میرات دستو
کـرد و اگـر   خواهـد  اگر مریض به آن عمل کند سالمتی پیـدا  

شـود. در عـین حـال کـه      تر می مخالفت کند مریض، مریض

اما اگر  ؛که به دستوارت پزشک عمل کند ،مریض مختار است

باید قوانین بهداشتی را رعایـت   ،طالب سالمتی و نشاط است

  .(همان) . این معناي اختیار استنماید

 دیدگاه ژان پل سارترب. 

برد، ویژگی این هستی  مینام » هستی لنفسه«که از انسان به  ،سارتر
دارد  »تهـی بـودن  «کند و تفسیري کـه از   اعالم می» تهی بودن«را 

  داند: است. وي انسان را محکوم به آزادي می» آزاد«این است که او 
 ،دیگـر در برابـر خـود    ،الوجـود نیسـت   اگر بپذیریم که واجب

رها را مشروع کنـد، نخـواهیم   ها یا دستورهایی که رفتا ارزش

یافت... . ما تنهاییم بدون دستاویزي که عـذرخواه مـا باشـد.    

زیرا خـود   ؛بشر محکوم به آزادي است... . بشر محکوم است

زیرا همـین کـه پـا بـه      ؛آزاد است ،را نیافریده و در عین حال



۳۲   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

(  دهد کارهایی است که انجام می ۀجهان گذاشت، مسئول هم

  ).36ص، 1361سارتر، 

  »اختیار«تعریف . 1
  آزادي یک امر شخصی است و ماهیت خاصی ندارد: ،از نظر وي

، آزادي، ذات و ماهیت خاصی ندارد؛ زیـرا آزادي یـک   سارتردر نظر 

امر شخصی است، و هر کس معنـاي خـاص آزادي را دارد. مـن    

توانم ماهیتی به آزادي تصور کنم. اما آزادي اساس هر مـاهیتی   نمی

ت هر چیزي را به وسیلۀ امکـان عملـی کـه داریـم،     است. ما ماهی

  ).230، ص1374کنیم (نوالی،  یعنی آزادي، تأسیس می

الوجـود نباشـد هـر     اگر واجب«نویسد:  می داستایوسکیاز قول  سارتر
این گفتار سنگ اول بناي «کند:  سپس اضافه می ،»کاري مجاز است

  .)35، ص1361(سارتر،  »اگزیستانسیالیسم است
و اساسـاً مـا تـوان     ،اعمال ما خوب است عتقد است: تمامم سارتر

؛ توانیم بدي را انتخاب کنـیم  گاه نمی ما هیچ« انتخاب بدي را نداریم:
  .)27(همان، ص» کنیم همیشه خوبی است چه اختیار میآن

  انسان اختیار ةدایر. 2
نهایـت اسـت. تنهـا     انسان وسـیع و بـی   اختیار ةدایر ،سارتراز دیدگاه 
  تواند آزاد نباشد: آن اختیار ندارد این است که نمی انسان در حالتی که

یگانه حالتی که ما آزاد نیستیم این است که آزاد باشیم که آزاد 

نباشیم. ما مدام با آزادي خود سرو کار داریم. آزادي بـه طـور   

ـتی    سؤالدایم در هستی من مورد  است. جایی که من دربـارة هس

شـوم. واقعیـت    رو مـی  ام روبـه  ديخود بیندیشم و بپرسم بـا آزا 

ـارتر انسانی وجود ندارد، مگر (و به شکلِ) آزادي. به گمان  ، آزادي س

  ).225، ص1384یعنی امکان برگزیدن (احمدي، 

وضـعیت  «انسان فقـط در مـواردي کـه بـه      ،سارتراز منظر  ،بنابراین
  :استگردد دچار عدم اختیار  میبر» بشري

ـتین ظهـور   ، دیدگاه فلسفی جبسارتراز نظر  رگرایی در زندگی راس

وضـعیت  «کند، مگر در چند محکومیت بنیادین کـه همـه بـه     نمی

هـا، در خـود، امکـان     گردند و تازه این محکومیـت  بازمی» بشري

  ).227گشایند (همان، ص هاي فراوان را می گزینش

  آگاهی عینیت انتخاب و. 3
اصوالً  عمیقی قایل است وۀ رابط »انتخاب«و  »آگاهی«میان  سارتر

  داند: را عین یکدیگر می این دو
و براي آگـاه بـودن، بایـد     ،براي انتخاب کردن، باید آگاه بود

گونه آگاهی  انتخاب و آگاهی یک چیز است. هیچ انتخاب کرد.

ذاتی وراي انتخاب من وجود ندارد، بلکه آگاهی مـن انتخـاب   

هاي من معناهایی اسـت کـه مـن بـه      انتخابۀ من است. هم

  .)304ص، 1386(امیري،  دهم میجهان 

جا که آگاهی من ؛ زیرا از آنترین وصف آدمی است آزادي مهم

پایان دومی  پایان اولی لزوماً ،از آزادي با وجود من یکی است

  .)305ص (همان، نیز هست

ی آزادي از آن کسی است که داراي آگاه ،سـارتر بر حسب نظر 

قصد و نیتـی  که ما داراي و قدرت انتخاب است. به محض این

یعنی براي خود نظري پیدا کنیم، امکان انتخـاب نیـز    ،بشویم

شود. آگاهی و انتخاب در نزد انسـان عـین    براي ما فراهم می

  ).228، ص1374(نوالی،  هم هستند

  مقایسهج. 
 ژان پـل سـارتر  کتب فلسفی و ادبـی   اي که در تمام مسئلهترین  مهم

ـ  ، بهاست »آزادي«شود،  دیده می فیلسـوف  «کـه برخـی او را    اي هگون
انـــد. البتـــه آزادي مطـــرح شـــده از جانـــب      نامیـــده »آزادي

شـناختی   ، آزادي فلسفی و هستیسارتر ویژه بهها و  اگزیستانسیالیست
چند دیـدگاه پذیرفتـه   زادي سیاسی، اجتماعی و حقوقی. هرنه آ ،است

تواند بر دیدگاه مـا در آزادي حقـوقی تـأثیر     شده در آزادي فلسفی می
ــالاردبگـــذ ــوي آزادي  ،، ولـــی در هـــر حـ مطـــرح شـــده از سـ

، سـارتر آزادي در برابر جبر است. آزادي در نگاه  ،ها اگزیستانسیالیست
نهایت و بدون تعریف خاص است. تنها چیزهـایی کـه در    بیمطلق و 

آن مختار نیستیم، در زمان بودن، در مکان بودن، زنـده بـودن و کـار    
نامیده است. اما در هر چیـز   »وضعیت بشري«که آنها را است کردن 

ترین وصف انسان را  دیگري توانایی گزینش و انتخاب دارد. وي مهم
  داند، بلکه انسان چیزي جز آزادي نیست. می »آزادي«

که ا به وجود اختیار در انسان و اینه اعتقاد اگزیستانسیالیسیت

اعتقاد و  .است..اً شرور نیست، اعتقادي صحیح و بجانسان ذات

 ،ها ها بر اختیار و آزادي درونی انسان اصرار اگزیستانسیالیست
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که این اختیار و آزادي تنها اختصاص به انسان دارد و حیوانات 

از آن محرومند، گفتاري بس  اند هروي از غریز که مجبور به پی

که آزادي هیچ حد و ، اما اینبجا و شناخت صحیح انسان است

و و نه حد و مرز عقلـی،  دارد مرز شرعی  نه حد و ،مرزي ندارد

  است.گفتاري نابج

 داستایوسـکی : در پاسخ نویسد می سارتردر نقد  علوي سرشکیآقاي 
  باید گفت: سارترو 

الوجود نباشد، هر کاري مجاز است] گفتـارِ   این [اگر واجب اوالً

کـه   انـد  هاثبات کـرد  زیرا فیلسوفان اخالق نوعاً ؛غلطی است

دین و اعتقاد به خدا، عقل و وجـدان و حـس    نظر از حتی قطع

 ،اخالقی، انسان را به حقوق طبیعـی و اصـول کارهـاي نیـک    

و در  ،کند همچون صداقت و وفاي به عهد و غیره راهنمایی می

که همان حقوق عقلی و ذاتی  ،حقوق هم حقوق طبیعی ۀفلسف

باشد، اصول نخستین حقوق است و بدون آن هیچ قـراردادي  

  د و عقال آزادي انسان بی حد و مرز نیست.اعتبار ندار

حـد و مـرز    ي اعتقاد به بـی ابه معن »اگزیستانسیالیسم« ،ثانیاً

دن سارتر، این نامحدود بـودن  بودن آزادي نیست و نسبت دا

که مارسـل   همچنان ؛ادي را به اگزیستانسیالیسم، خطاستآز

کنـد   تصریح مـی یز به این نسبت ناروا به اگزیستانسیالیسم ن

  ).1395لوي سرشکی، (ع

  معتقد است: استاد مطهريعالوه بر این، 
میان اعتقاد به خـدا و  اي  ههیچ رابط ،به لحاظ منطقی و فلسفی

جبر و اختیـار بـه قبـول و     مسئلهشود.  اختیار انسان دیده نمی

ة تـوان بـراي اراد   مـی  ،نفی خدا مربوط نیست. با قبـول خـدا  

که با نفی خدا  همچنان ؛انسان نقش فعال و آزاد در نظر گرفت

 »آزادي انسان«ۀ توان به فرضی می ،نیز طبق قانون علیت عامه

توهم جبر، اعتقاد به نظام قطعـی علـت و   ۀ ایراد گرفت. ریش

علیت و اختیار انسان ۀ معلول است که اگر منافاتی میان نظری

نیست، اعتقاد به خدا نیـز سـبب انکـار آزادي نخواهـد شـد      

 .)524ـ384، ص1377(مطهري، 

  داند، اما: او می »آزادي«ویژگی اصلی انسان را  سارتر
 ،ست. این ویژگی در آغـاز ویژگی اصلی انسان متفکر بودن او

به صورت یک استعداد و بالقوه در او نهفته است، به تدریج به 

بینی)  ها (جهان ۀ آن در قلمرو هستیرسد و به وسیل فعلیت می

. پـردازد  و مطالعـه مـی  ها (ایدئولوژي) بـه تحقیـق    و بایستی

که به طـور فطـري    ،جاست که آزادي و انتخابگري خود رااین

زیـرا   ؟بخشـد  دریافته بود، به حکم عقل و خرد تحکـیم مـی  

قدرت تفکر و اندیشه، بدون آزادي و قدرت انتخاب نامعقول و 

هـاي   یکی از ویژگـی  »آزادي«اگر چه  ،بیهوده است. بنابراین

آزادي حیوانی بـدون  تواند  ن نمیولی مقصود از آ ،انسان است

زیرا یک چنین آزادي  ؛گري عقل و تفکر باشد نظارت و هدایت

ــق دارد. آزادي شــهوانی از      ــز تحق ــر نی ــات دیگ در حیوان

هاي انسان نیسـت. آزادي عقالنـی اسـت کـه او را از      ویژگی

آزادي  ،سـازد و در ایـن صـورت    دیگر موجـودات ممتـاز مـی   

خرد با معیارهایی کـه در قلمـرو   نامحدود نخواهد بود. عقل و 

راه او قرار یک رشته بایدها و نبایدها را فرانظري و عملی دارد، 

  .)54، ص 1367 (ربانی گلپایگانی، دهد می

  گوید: می سارتر
چـه اختیـار   تـوانیم بـدي را انتخـاب کنـیم. آن     یگاه نم ما هیچ

حتی انتخـاب   ،سـارتر کنیم همیشه خوبی است. گویا به نظر  می

کاران کـاري خـوب بـوده و بـا      جنایات و ظلم از طرف جنایت

  .)217ص  ،1390(یوسفی،  حسن نیت همراه است

؛ یک چیـز هسـتند   »انتخاب«و  »آگاهی« :معتقد است ژان پل سارتر
گونه آگاهی ذاتی وراي انتخاب من وجود ندارد، بلکه آگاهی من،  هیچ

گـري آزاد   : انتخـاب معتقد اسـت  اهللا مصباح آیتانتخاب من است. اما 
  انسان داراي چهار شرط است:

ــناخت، . شــناخت: 1 ــود داش ــه،  خ ــت: ناآگاهان ــامی اس راي اقس
اولــین شــرط اختیــار و انتخــاب،  ،آگاهانــه و آگاهانــه. بنــابراین نیمــه

 اما شرط کافی نیست. ؛است »شناخت و علم«
 ،دهقدرت بر انجام آنچه اختیار شـ  ،. قدرت: دومین شرط اختیار2
شود: قدرت طبیعـی   به چهار قسم تقسیم می ،از یک دید قدرتاست 

قـدرت متـافیزکی کـه از     ؛ وقدرت اجتمـاعی  فنی؛قدرت  ؛یا فیزیکی
روح و عنصـر مـاوراي   ریشه در هاي دیگر متمایز است و  قدرتۀ هم

 گذارد. و در طبیعت و یا غیر طبیعت تأثیراتی می داردطبیعی انسان 
 این شرط تکوینی اختیار است، ولی قانونـاً  هاي انسان: . گرایش3

شـود:   آورند و به چهار دسـته تقسـیم مـی    آن را شرط به حساب نمی
 غرایز، عواطف، انفعاالت و احساسات.

هاي تحقق خارجی: یعنی عـالوه بـر سـه شـرط      . وجود زمینه4
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باید است، که به صورت فطري در نهاد انسان قرار داده شده  ،نخست
  یطی فراهم شود تا انسان بتواند کاري انجام دهد.در خارج هم شرا

داند کـه راه   امتیاز بشر را این می ،سارترهم مانند  اهللا مصباح آیت
پـیش  در راه افراط  مسئلهدر این  سارتراما  ،خود را آزادانه انتخاب کند

کنـد. از دیـدگاه    اختیار را بسیار وسیع فـرض مـی   ةگرفته است و دایر
ر انسـان اختیـار نداشـته باشـد، دیگـر سـتایش و       اگ ،اهللا مصباح آیت

و ایـن پـیش    ،معناست او بینکوهش راجع به رفتار و کردار و گرایش 
تمام ادیان، قوانین حقوقی و مکاتـب   »انسان آزاد است«فرض را که 

دانـد. در میـان    نهایت نمی بی اند. وي آزادي انسان را اخالقی پذیرفته
هـا   جهـان و طبیعـت، انسـان    بـر محل تالقی قوانین مختلف حـاکم  

هایی براي انتخاب دارند. ما در میدان هـزاران قـانون طبیعـی و     زمینه
اختیـار   محدودي هم تکویناً ةی و معلولی قرار داریم و البته در دایرعلّ

قـدر   آن آن را سـارتر کـه  ة اختیـار تکوینی( داریم. البته در همین دایـر 
تـوان تصـور    را نمیاي  هبزرگ کرده که دیگر محدودیتی و حتی دایر

کرد)، قوانینی تشریعی داریم که براي رسـیدن بـه سـعادت مـادي و     
معنوي و فردي و اجتماعی باید آنهـا را رعایـت کنـیم. البتـه انسـان      

خواهم این قـانون و دارو را اسـتفاده    من آزادم و نمی«تواند بگوید  می
  .)27- 25، ص4ج ،1391(مصباح،  »خواهم به جهنم بروم می کنم و

عمل در دین اسالم، داراي اهمیت فراوانی است و موجب تقـرب بـه   
شود، ولی اگر عملی از ایمان به خدا سرچشمه نگیـرد، در   خداي متعال می

سعادت حقیقی انسان تأثیر نخواهد داشت، گرچه کـرداري نیکـو باشـد و    
  منافع بسیاري در دنیا براي خودش یا دیگران بر آن مترتب شود.

که انسان در سیر تکاملی خود به سـوي کمـال    پس اولین قدمی
است. قدم دوم در سـیر  » ایمان«دارد،  نهایی قرب خداي متعال برمی

تکاملی انسانی، فعالیتی است که دل بعـد از ایمـان بـه خـدا، بـدون      
  دهد. دخالت اعضا و جوارح انجام می

قدم سوم اعمال باطنی دیگري است که انسان با یاد خـدا انجـام   
هـاي قـدرت و عظمـت و     مانند تفکر در آیات الهی و نشـانه دهد؛  می

رسد. (ر.ك:  سپس نوبت به اعمال بدنی گوناگونی می حکمت او{...}
  ).96–95، ص 1394مصباح، 

: عمـل کنـیم   گویـد  داند و می انسان را جز عمل چیزي نمی سارتراما 
که امیـد هماننـد بـیم، منشـأ      صورتی در ،که به امید متکی باشیمآن بی
وي اعتقادي به فطرت و خدا ندارد، راهـی  آنجاکه ري دارد. ولی ازفط

  بیند: روي خود نمی جز ناامیدي پیش

کـه معتقـدین بـه خداونـد تمـام       کنـد  می سارتر طوري القا

بدون اینکه تکلیف خـود را انجـام    ،امیدشان به خداوند است

ـ   ،دهند ل خودشـان  و ملحدین را به این دلیل که فقط بـه عم

داند، در صورتی که این پنداري غلط  تر می موفق متکی هستند،

 ةمن و ملحد تنهـا در شـناخت محـدود   ؤزیرا اختالف م ؛است

امکانات است و یاري خـدا در رفـع موانـع و ممکـن کـردن      

که یاري باشد، نه این ، میرسند چیزهایی که ناممکن به نظر می

ي این است کـه خـدا، کارهـاي    امن به معنؤاز خدا خواستن م

ِ مـؤمن یعنـی خـدا بـه جـاي      ؛را انجام دهـد  مؤمن مخصوص

و بـه   ،و یا به جاي او بذر بپاشـد  ،کشاورز زمین را شخم بزند

و یا چکش بزند و غیره، و  ،صنعتگر و نجار اره کند مؤمنجاي 

داند در کارهایی کـه بـه او واگـذار شـده، بایـد       می مؤمن ،لذا

العمل ابتلـی  من قَصر فی «خودش تصمیم بگیرد و عمل کند: 

مآن کس که در عمل کوتاهی کند، دچـار انـدوه گـردد    ؛»باله 

  .)127حکمت  ،1390البالغه،  نهج(

حتـی در   .کنـد  هیچ کاري نمی مؤمن)انسان (و خدا به جاي او

بسـا   چـه  ،هنگام احساس ضعف در مقابل موانع و مشـکالت 

کشد. ولی هرگز امید به  ناامید شده، دست از ادامه کوشش می

 سـت چنـین نیسـت، بلکـه ایـن خدا     مؤمني خداوند نزد یار

باشـد، بـا    می مؤمنامکانات را در جایی که به صالح  ةمحدود

؛ کنـد  دهد و یا او را متوجه صـالحش مـی   دعاي او توسعه می

وأَن لَّیس للْإِنسانِ إِلَّـا مـا   «فرماید:  طور که در قرآن هم می آن

که براي انسان جـز حاصـل   این ؛»سعى وأَنَّ سعیه سوف یرَى

تالش او نیست و (نتیجه) کوشش او به زودي دیـده خواهـد   

  ).189- 188ص، 1390) (یوسفی،40- 39شد. (نجم: 

رود، از قبل هدفی را براي فعـل   قاعدتاً هر حکیمی، که به دنبال عملی می
ـیدن    خود در نظر دارد و بر اساس برنامه و نقشه اي پیشینی در جهـت رس

گونه بر عمل انسـانی تأکیـد    ، که اینسارتردارد. اما  به آن هدف قدم برمی
  پذیرد. دارد، هیچ برنامه و هدف پیشینی براي انسان نمی

 دربارة مسئولیت مصباح اهللا آیتگاه دیدد. 
  »مسئولیت«معناي . 1

  دهد: توضیح میگونه  اینرا  »مسئولیت«معناي  اهللا مصباح آیت
به معناي خواسته شدن چیزي از  »مسئولیت یا مسئول بودن«



   ۳۵ اهللا مصباح و ژان پل سارتر از ديدگاه آيت» مسئوليت«و » آزادي«بررسي تطبيقي 
 

رود که خواهـان (سـائل)    و در مواردي به کار می ،کسی است

گیـري نمایـد و    خود را از خوانده (مسئول) پـی ۀ بتواند خواست

خـود و  ۀ رفتار مطابق یا مخـالف خواسـت  ة حداقل وي را دربار

و بازخواست قـرار   سؤالپیامدهاي آن پاسخگو دانسته، مورد 

این است که مسئول متناسب بـا نـوع رفتـار     ،آنۀ الزم .دهد

خود، مورد تحسین یا تقبیح، و در مـواردي مـورد تشـویق یـا     

ت در جایی معقول است کـه  تنبیه قرار گیرد. در نتیجه، مسئولی

، وظیفه و تکلیفـی داشـته   سؤالنسبت به امر مورد  »مسئول«

مفهـوم   :شـود  به همین جهـت اسـت کـه گفتـه مـی      .باشد

گردد. اگر  در قبال انجام یا ترك وظیفه مطرح می »مسئولیت«

خود عمل کـرده باشـد مـورد سـتایش قـرار      ۀ مکلف به وظیف

ۀ و اگر از انجام وظیف ،شود یبه او پاداش داده م گرفته و احیاناً

مجـازات   خویش سرپیچی نموده باشد، مورد نکوهش و بعضاً

  .)156 –155، ص1394(مصباح،  گیرد و کیفر قرار می

  مسئولیت فرد و گروه  . 2
، بلکـه  تـک افـراد نیسـت    مسئولیت منحصر بـه تـک   :برخی معتقدند

ول دانسـته  توانند مسـئ  ها نیز می ها و شرکت ها، نهاد ا، سازمانه گروه
نظـام آموزشـی کشـور مسـئول     «شـود:   وقتی گفته مـی  ،مثالً شوند؛

 ،مسئولیت را به نهاد مربوطـه نسـبت داده   ،»پرورش متخصص است
ستایش یـا نکوهشـی کـه در     روي، بدیندانیم.  را پاسخگو می »کل«

شـود،   عمل کردن به وظیفـه یـا سـرباز زدن از آن انجـام مـی     ۀ نتیج
  تک اشخاص. نه تک ،است »کل«متوجه 

  گوید: می اهللا مصباح آیت
هـا نیـز    ها، نهادها و سـازمان  اگر منظور این است که شرکت

ـ  وجودي مستقل و عینی دارند، بـه  نظـر از   کـه صـرف   اي هگون

توان آنها را مسئول دانسته، مـورد   می ،اشخاص و اعضایشان

سخنی است باطل و نامقبول؛ زیـرا   ،پرسش و پاسخ قرار داد

و سـتایش متفـرع بـر مسـئولیت اسـت، و      سـرزنش   اصوالً

مسئولیت متفرع بر تکلیف، و تکلیف متفرع بر اختیار، و اختیـار  

تـوان   نمـی  ي،رو هـیچ  هاي انسـان اسـت، و بـه    نیز از ویژگی

مسـئول   ،ها را با اختیار دانست. بنـابراین  ها و سازمان شرکت

گونـه   ی و عرضـی اسـت و هـیچ   دانستن آنها امري مسـامح 

اما اگر منظـور ایـن باشـد کـه      .و فلسفی نداردعقلی  ۀپشتوان

هاي اخالقی و حقوقی افـراد   برخی، بلکه بسیاري از مسئولیت

ها و نهادهاي اجتماعی و به سبب عضـویت   در درون سازمان

است درست  گیرد، سخنی آنان در تشکیالت خاصی شکل می

  .)158 – 157صو قابل دفاع (همان، 

  ط مسئولیت اخالقیوشر. 3
  :داردمسئولیت اخالقی سه شرط  ،اهللا مصباح آیتاه از دیدگ
  قدرت و توانایی )1

ـ  ،بنابراین هـا و   توانـایی ۀ اگر فعل مورد تکلیف، خارج از حیط

تـوان   نمـی  استعدادهاي انسانی باشد، طبیعی است که اخالقاً

روسـت کـه مـا     زایـن فرد را در قبـال آن مسـئول دانسـت. ا   

ح است، و خداي حکیم نیز قبی »یطاقما ال«: تکلیف به معتقدیم

هاي آدمیان خارج باشـد از آنـان    کاري را که از حدود توانایی

) 286 :(بقـره » إِالَّ وسـعها  الَ یکَلِّـف اللّـه نَفْسـاً   « :خواهد نمی

 .)159، ص 1394(مصباح، 

  . علم و آگاهی2
دومین شرط مسئولیت این است که انسان شیء مورد تکلیف 

 ،بنـابراین  .»بدانـد «خود را در قبال آن  ۀوظیفو  »بشناسد«را 

تـوان شخصـی را نسـبت بـه کـاري       در صـورتی مـی   اخالقاً

که عالوه بـر  کرد پاسخگو دانست و او را ستایش یا سرزنش 

ه آن، از درسـتی یـا نادرسـتی آن نیـز     داشتن قدرت نسبت ب

إِنَّـا  «فرمایـد:   آگاهی داشته باشد. قرآن کریم در این باره مـی 

 »بصـیراً  أَمشَاجٍ نَّبتَلیه فَجعلْنَاه سـمیعاً  نُّطْفَۀٍلْإِنسانَ من خَلَقْنَا ا

ـ    ؛)2(انسان:  آمیختـه  اي  هبه درستی که مـا انسـان را از نطف

آزماییم، پس (به این دلیل) او را شنوا و بینـا   آفریدیم، او را می

  .)160- 159ص، 1394(مصباح،  ساختیم

  اختیار و اراده آزاد: )3
ة وجـود اختیـار و اراد   ،ط اساسی مسئولیتودیگر از شر یکی

شود و او را در  چه موجب ارزش کارهاي آدمی میآزاد است. آن

دهد این است که کارهاي  معرض ستایش و سرزنش قرار می

روي دارد، انتخـاب   هاي مختلفی که در پیش خود را از میان راه

اد از آن، از انفعـال  تواند با استمد کند. انسان نیرویی دارد که می می

هـاي   در برابر غرایز و امیال سرکش حیوانی خارج شده، بر جاذبـه 

توان او را  اش فائق آید. به همین سبب است که می مختلف درونی
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نسبت به کارها و آثار و پیامدهاي اعمالش مسئول دانسـت و او را  

  ).160مورد سؤال و جواب قرار داد (همان، ص

  انواع مسئولیت. 4
  در برابر خدا اول.
اولـین   :معتقـد اسـت   ،به عنوان یک فیلسـوف موحـد   اهللا مصباح آیت

کسی که شایسته است که انسان را مورد سؤال و بازخواست قراردهد 
  :متعال است خداوند

زیـرا همـه    ؛انسان در برابر خداوند مسئول است ،بدون شک

و به سوي اوست. هیچ موجـود   ،چیز از آن اوست، مال اوست

م یدیگري در برابر او از خود استقاللی ندارد. وجود همه چیز قا

که اگر آنی توجه خود را از اي  هبه او و وابسته به اوست، به گون

لَّه ما فی السـماوات  « ؛»ها فرو ریزند قالباز هم «عالم برگیرد 

هـایی کـه در    نعمت یک از . هیچ)255بقره: ( »وما فی األَرضِ

مال خودش نیست. مالک حقیقـی   ،گیرد اختیار انسان قرار می

هاي جسمی و روحی، و درونـی و بیرونـی انسـان، ذات     نعمت

روشن است که انسـان بـه    ،اقدس الهی است. با این وصف

هـا،  ، در برابـر مالـک حقیقـی آن   ها سبب تصرف در این نعمت

یعنی او حق دارد  خداوند، مسئول است و باید پاسخگو باشد؛

چرا از چشم  ؟کند که چرا فالن عمل را انجام دادي سؤالاز ما 

هاي نفسانی و شـیطانی   و گوش و زبان خود در برابر وسوسه

و  ؟چرا اوقات خویش را به بطالت گذرانـدي  ؟مواظبت نکردي

  .)157، ص1394، مصباح( ها و صدها سؤال دیگر ده

  دوم. در برابر خود
زیـرا نفـس    ؛داراي مسئولیت است ،خود برابر انسان در ،بعد ۀمرتب در

دارد که با یکدیگر ارتباطاتی دارند و هـر   متفاوتیآدمی ابعاد و شئون 
مسـئولیت خاصـی دارنـد.     ،کدام نسبت به دیگـري حقـوق، و بـالتبع   

مورد  ،ي جوارحی و جوانحی خود اعضا خصوصانسان در  روي، بدین
  گرفت: سؤال قرار خواهد

خواهد، از چشم و گوش، و  انسان حق ندارد هرگونه که میمثالً، 

إِنَّ السمع «دست و زبان، و سایر اعضا و جوارح استفاده کند: 

). هریک 36اسراء: ( »والْبصرَ والْفُؤَاد کُلُّ أُولئک کَانَ عنْه مسئوالً

از اعضا و جوارح ظاهري و باطنی انسان حقوق خاصی نسبت به 

شود، در روز  گونه که از آیات و روایات استفاده می و آن او دارند،

گیرند و دربارة نحوه عملکـرد   قیامت مورد بازخواست قرار می

الْیوم نَخْتم علَى أَفْواههِم وتُکَلِّمنَا «دهند:  آدمی با آنها شهادت می

به هر  ).65یس: ( »أَیدیهِم وتَشْهد أَرجلُهم بِما کَانُوا یکْسبونَ

هـاي روح خـود    هـا و خروجـی   حال، آدمی نسبت بـه ورودي 

مسئولیت دارد، و یکی از وظایف روزانـۀ او در قبـال خـودش،    

  ).177- 176، ص1394محاسبه و مراقبه است (مصباح، 

  سوم. در برابر دیگران
کـه بـه   شـخص عـالوه بـر این   در اسالم هر  ،اهللا مصباح آیتاز منظر 

، در برابر دیگر مسئول است یشد و در برابر خوداند ح خودش میمصال
نوعان خود نیز مسئولیت دارد. و این تکلیفـی اسـت   افراد جامعه و هم

  هر متدینی گذارده است: ةعهد که خداوند بر
آدمـی گذاشـته   ة خداوند براي سایر افراد، حقوقی را بر عهـد 

این است کـه هـر فـرد متـدینی بایـد       ،آنهاۀ است که از جمل

دایت و رستگاري دیگران را نیـز داشـته باشـد. دو    هۀ دغدغ

کـه در ردیـف    ،»نهی از منکر«و  »امر به معروف«بزرگ ۀ وظیف

نماز و روزه و حج و جهاد قرار دارند، به خـوبی ایـن وظیفـه و    

دهند. البته سائل حقیقی در این نـوع از   مسئولیت را نشان می

بـراي  مسئولیت نیز خداوند است؛ زیرا اوست کـه وظـایف را   

این  ،افراد نسبت به یکدیگر تعیین کرده است. به همین دلیل

مسئولیت درعرض مسئولیت در برابر خداوند نیست، بلکـه در  

راستا و در شعاع آن قرار دارد. در واقـع، بـر اسـاس بیـنش     

هـا، اعـم از    توحیدي اسالمی، ما معتقدیم که همـۀ مسـئولیت  

حتـی حیوانـات و    مسئولیت در برابر خود، دیگر افراد جامعه و

هاي مسئولیت در برابر خدا به حساب  نباتات، از شئون و شاخه

  ).178- 177آمده، همگی در شعاع آن قرار دارند (همان، ص

  . در برابر سایر موجوداتچهارم
انسـان در برابـر    اهللا مصـباح  آیتچهارمین دسته از کسانی که از نظر 

  آنها داراي مسئولیت است، طبیعت و سایر موجودات عالم است:
در  کـه  ،ترین انواع مسـئولیت اخالقـی انسـان    یکی دیگر از مهم

مسـئولیت در برابـر طبیعـت و سـایر     «، اسالم بسیار بر آن تأکید شده
گونـه  اسـت. انسـان حـق هر   » موجودات، اعم از گیاهـان و حیوانـات  

گونـه کـه   توانـد هر  ط زیست ندارد. همچنین نمـی تصرفی را در محی



   ۳۷ اهللا مصباح و ژان پل سارتر از ديدگاه آيت» مسئوليت«و » آزادي«بررسي تطبيقي 
 

بخواهد با حیوانات رفتار کند، بلکه حیوانات نیز حقوقی برعهدة صاحبشـان  
  ).178دارند که در روایات به خوبی بیان شده است (همان، ص 

  دربارة مسئولیت دیدگاه ژان پل سارتر.  ه
  مسئول وجود و اعمال خود ؛انسان. 1

 ماهیتش مقدم است، پس او انسان بر که وجودحال ، سارتراز دیدگاه 
  مسئول وجود و اعمال خود است:

وجود مقدم بر ماهیت است، پس بشر مسـئول   ،اگر به راستی

ــت  ــویش اس ــود خ ــش   .وج ــتین کوش ــه، نخس ــدین گون ب

ا مالک و صـاحب  اگزیستانسیالیسم آن است که فرد بشري ر

ا بـر  چه هست قرار دهد و مسئولیت کامل وجـود او ر اختیار آن

  ).26- 25ص، 1361 (سارتر، خود او مستقر کند

  انسان مسئولیت جهانی دارد. 2
کند که منظور این نیست که او فقط مسئول خویشـتن   تأکید میوي 
 بلکه وي مسئولیت کلی دارد: ،است

ـئول فردیـت خـاص     منظور این نیست که بگوییم: آدمی فقط مس

فراد بشر است گوییم: هر فردي مسئول تمام ا خود است، بلکه می

). من مسئول خود و مسئول همگان هستم و بـراي  26(همان، ص

ام. به عبـارت دیگـر، بـا     آفرینم که خود برگزیده بشر صورتی می

 ).28کنم (همان، ص انتخاب خود، همۀ آدمیان را انتخاب می

  زند: گونه مثال می ، اینبر این مطلب خود سارتر
  اگر من:
چند ایـن ازدواج  ، هرزندانی بشومازدواج کنم و داراي فر ،مثالً

مـن یـا هـوس     مربوط به وضع خود من یـا عشـق   منحصراً

ا خود را با این کار ملتـزم  تنه نه ،همه شخصی من باشد، با این

افراد بشر را در طریق انتخاب یک همسر  ۀام، بلکه هم ساخته

  .)28 - 26(همان، ص ام ملتزم کرده

جریـــان ر آدمـــی آزاد اســـت کـــه در هـــ ،بـــه نظـــر او

یکی یا برخی را  ،هاي گوناگون میان گزینه ،هایش اندازي طرح

برگزیند و مسیر بعدي خود را انتخاب کند. این انتخاب ناگزیر 

بـار   ،کند. انسان در جریـان هـر گـزینش    انسان را متعهد می

زیرا هر گزینش نشانی  ؛کند سنگین مسئولیت را احساس می

ـ  از آزادي او دارد، و می ط مسـیر آینـدة خـود او را    تواند نه فق

دگرگون کند، بل بر زندگی دیگران هم تأثیر بگذارد، و انسـان بـه   

تواند این نکته را نادیـده بگیـرد،    نمی ،»براي دیگري بودن«عنوان 

  ).234- 233، ص1384یا کم اهمیت تلقی کند (احمدي، 

  گوید: او می
هایش به دیگـران   ر شخص باید بتواند در مورد گزینشکه ه

انسـان بـه عنـوان     گوي آنها باشـد. ...  توضیح بدهد، و پاسخ

سـت، بایـد   م بر ماهیت اوکه وجودش مقد ،اي یگانه هستنده

 هاي گوناگونی که در در وضعیت ،هایش خودش از راه گزینش
خـود را بسـازد. او    ،گیـرد (و بـا آزادي گـزینش)    قرار میآنها 

  .)235- 234(همان، ص هاي خویش است مسئول انتخاب

حتی مسئول جنگ و  ،امور است ۀانسان مسئول هم ،سارتراز دیدگاه 
اگـراراده کـنم، جنـگ    « صلحی است که در آن نقشی نداشته اسـت: 

  .)224، ص4، ج1391(مصباح،  »ویتنام تمام است
رانی  با توجه به این تکلیف، جایی براي هوس :معتقد است سارتر

  ماند: و کارهاي بیهوده نمی
رانی ارتبـاطی نـدارد؛ چـه اگـر      ما با هوسانتخاب در فلسفه 

بپذیریم که من در برابر یک موقعیت مجبورم روشی انتخـاب  

کنم، و نیز اگر بپذیرم که در هر حال مسئولیت ایـن انتخـاب،   

کنـد، بـه    که با ملتزم کردن من تمام آدمیان را نیز ملتزم مـی 

  ).61- 60ص، 1361 (سارتر، من استة عهد

 مقایسهو. 
توجـه   سـارتر اگزیستانسیالیسـم و   ۀفلسـف  ۀهاي برجست یکی از جنبه

هاي فـردي و   دادن به قدرت فرد در انتخاب امور و نقش او در فعالیت
 ،جمعی و همچنین مسئولیتی است که فرد در زنـدگی اجتمـاعی دارد  

چـه تقریـر   ، اگرز اهمیت فراوان اسـت یاین مطلب از لحاظ تربیتی حا
  ابهاماتی همراه است: با اشکاالت و »مسئولیت«از  سارتر

چـون انسـان آزاد    :گویـد  در مورد مسئولیت انسان مـی  سارتر

به این معنی کـه ایـن    ؛است، مسئول رفتار و روش خود است

من با کمال آزادي انجام دادم، پـس مـن خـالق     کار را چون

عواقب آن کار هستم... . نقد مـا بـر سـارتر ایـن اسـت کـه       

ارد. اگـر کسـی منکـر    مسئولیت بدون اصول حقوقی معنی ند

حقوق طبیعی و اصول عقلی اخالقی باشـد، همچـون سـارتر    

اش را پایمـال کـرده    طبیعـی تواند کسـی را کـه حقـوق     نمی
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حقـوق   )64(همان، ص کرد، و سارتر منمستحق مجازات بدان

 .)223- 222، ص1390(یوسفی،  عقلی شده است

 ؛ردمسئولیت به قـول مطلـق، دو رکـن اساسـی دا     ،و به عبارت دیگر
  بدین قرار:
زیرا موجـودي کـه آزادي و   ؛ . وجود آزادي و اختیار در انسان1

جان یا حیـوان کـه بـه طـور      ة بیمثل ماد ،اختیار از خود ندارد

 مسئولیت حقوقی ندارد. ،کند جبري، طبق غریزه رفتار می

است، که در حقوق طبیعی  ،عقلی ۀ. وجود وظیفه، الاقل وظیف2

نه اگر هیچ حقی و تکلیفی است وگریکی از شرایط مسئولیت 

بـاز   ،یعنی عقلی نباشد تا حقوق طبیعـی را درك کنـد   ،نباشد

مسئولیت حقوقی معنی ندارد و گفتن مسئولیت اما بـدون هـر   

 و اگر مقصود ،استعقلی و وضعی، گفتاري بدون محتو وظیفه

ـ    سارتر همین ۀ عقلـی و  گفتن مسئولیت اما بـدون هـر وظیف

شود بدون محتوا و بـازي کـردن بـا     یوضعی باشد، گفتاري م

  ).1395الفاظ است (علوي سرشکی، 

  به تعبیر دیگر:
ــر  ،ســارتر از ســویی مســئولیت ســنگین انســان هنگــام ب

انسان بـا   :گوید ورزد و می می تأکیدها در زندگی  گیري تصمیم

و در واقـع   ،کند انتخاب خود، تصویري از بشر مطلوب ارائه می

هاي  ین باشد، پس انسان با انتخاببشریت باید چن :گوید می

، او منکـر خـدا و   آفریند. اما از سوي دیگر خود، بشریت را می

هم  سارترهاي  شود. شارحان ایده گونه نظام ارزشی کلی میهر

چـرا و چگونـه    ،معلوم نیست انسان در چنین وضعی :معتقدند

او در برابر چـه کسـی و   باید خود را مسئول بداند و مسئولیت 

  .)100- 99، ص1388(گرامی، یست؟ براي چ

ساختن ماهیت خود، و معتبـر تلقـی شـدن آنچـه فـرد       ،سارتراز نظر 
ر فرد به سازد، نسبت به دیگران احساس مسئولیت را د خود می ةدربار

 تـا  »ئول وضع دیگران نیز هستفرد مس«که آورد. گفتن این وجود می
انجـام   شخصـاً چه فرد : آنگوید می سارتر سو، حدي مبهم است. ازیک

مسئولیت را تعمـیم   ،دیگر سويو از  ست،دهد، معیار موجودیت او می
انتقـاد   !را مسئول وضع دیگران دانست؟ کستوان هر  دهد. آیا می می

دهـد   آنچه انجام میاست نسبت به دیگر اینکه اگر فرد واقعاً مسئول 
کند چگونه ممکن است دیگـري را مسـئول کـار     و آنچه انتخاب می

  نمود؟ وي فرض

دهد که فرد مسـئول   ن جلوه میمسئولیت انسان را تا آنجا سنگی
حتی اگر این اتفاق جنگی  ،دهد حوادثی است که در عالم رخ می تمام

  باشد که هیچ نقشی در آن نداشته است.
فرض بگیریم که در جهان جنگی رخ داده است که در آن، دو 

، تمام در این صورت .طرف قصد نقض آزادي دیگري را دارند

هاي موجود در آن زمانه، مسئول جنگ هسـتند و قصـد    انسان

تـوان نتیجـه    بنـابراین، مـی  اند.  نقض آزادي دیگري را داشته

هـا عملـی ضـد     گرفت که [طبق مبناي سارتر] تمـام انسـان  

  ).60، ص1391اند (دهقان سیمکانی،  اخالقی انجام داده

ل اسـت کـه   مسـئولیت در جـایی معقـو    ،اهللا مصـباح  آیـت از دیدگاه 
 ؛، وظیفه و تکلیفـی داشـته باشـد   سؤالنسبت به امر مورد  »مسئول«

ۀ از آن غفلت نموده است، که اگـر مکلـف بـه وظیفـ     سارترامري که 
و  ،به او پـاداش داده شـود   و احیاناًشود خود عمل کرده باشد ستایش 

خویش سرپیچی نموده باشـد، نکـوهش و بعضـا    ۀ اگر از انجام وظیف
  .گرددمجازات و کیفر 

  کند: سه شرط براي مسئولیت اخالقی ذکر می اهللا مصباح آیت
که انسـان را  است  سارترنظر برخالف این الف. قدرت و توانایی؛ 

ب. علم و آگاهی؛  داند که هیچ نقشی در آن ندارد. مسئول جنگی می
  آزاد. ةج. اختیار و اراد

  :داند میوي همچنین مسئولیت را چهار نوع 
خدا: زیرا همه چیـز از آن اوسـت، مـال اوسـت و بـه      . در برابر 1

و هیچ موجود دیگري در برابر او از خود استقاللی ندارد.  ،سوي اوست
همـه بایـد    روي، بـدین مالـک حقیقـی عـالم تنهـا اوسـت.       ،بنابراین

 پاسخگوي او باشند.
دارد کـه بـا    گونـاگون . در برابر خود: نفس آدمی ابعاد و شئون 2

دارند و هر کدام نسبت به دیگري حقوق، و بـالتبع  یکدیگر ارتباطاتی 
 مسئولیت خاصی دارند.

که به مصالح کس عالوه بر اینهر  ،. در برابر دیگران: در اسالم3
در برابـر دیگـر    ،اندیشد و در برابر خودش مسـئول اسـت   خودش می

 نوعان خود نیز مسئولیت دارد.افراد جامعه و هم
تــرین انــواع  یگــر از مهــم. در برابــر ســایر موجــودات: یکــی د4

، تأکیـد شـده  کـه در اسـالم بسـیار بـر آن      ،مسئولیت اخالقی انسان
اعــم از گیاهــان و  ،مســئولیت در برابــر طبیعــت و ســایر موجــودات 

 است. ،حیوانات



   ۳۹ اهللا مصباح و ژان پل سارتر از ديدگاه آيت» مسئوليت«و » آزادي«بررسي تطبيقي 
 

  گیري نتیجه
دانـد و هـیچ ضـابطه و معیـاري      می انسان را برابر با آزادي سارتر. 1

را  »انتخـاب «و  »آگـاهی «دهـد. وي   ه نمـی ئبراي انتخاب انسان ارا
آزادي انسان،  بر تأکیدضمن  اهللا مصباح آیتداند. اما  عین یکدیگر می

قصد و «کند، به معناي  می را از میان چهار معنایی که برایش ذکر  آن
کنـد. همچنـین    مـی  گیرد و براي آن حد و مرز معرفـی  می» گزینش

داند، برخالف  ي انسان میگر را یکی از چهار شرط انتخاب» آگاهی«
  که این دو را عین یکدیگر تلقی کرده است. سارتر
ن جلـوه  انسان را تـا آنجـا سـنگی    »مسئولیت« ژان پل سارتر. 2

 ،دهـد  حوادثی است که در عالم رخ مـی  دهد که فرد مسئول تمام می
حتی اگر این اتفاق جنگی باشد که هیچ نقشی در آن نداشـته اسـت.   

دانـد و علـت آن را    هـا مـی   انسان را مسئول خود و تمام انسان سارتر
ن اخالقـی  معتقد به اصـول معـی   ،عین حال در .داند آزادي انسان می

اهللا  آیتکند. از نظر  اي براي انسان تصور نمی ههمچنین وظیف .نیست
 »اختیـار «هـا  چهار شرط دارد که تنها یکی از آن »مسئولیت« ،مصباح

شمرده اسـت و البتـه   بربراي مسئولیت انواعی  است. ایشان همچنین
  پذیرد.   را نمی» مسئولیت فوق توان انسان«

  بعامن  .......................... ................................ ................................   
  علی شیروانی، قم، دفتر نشر معارف. ۀ، ترجم1390، البالغه نهج

  نشر مرکز.ن، ، تهرانوشت سارتر که می، 1384احمدي، بابک، 

هـاي فلسـفی    پژوهش ،»هستی لنفسه در فلسفه سارتر و نقد آن«، 1386امیري، رضا، 

  .319- 293، ص 4و3، دوره هشتم، ش کالمی

، »نگاهی انتقـادي بـه مبـانی تفکـر اخالقـی سـارتر      « ،1391 دهقان سیمکانی، رحیم،

  .71- 51ص  ،2، شمعرفت اخالقی

تحلیلـی از آزادي انسـان در مکتـب اگزیستانسیالیسـم     «، 1367 ربانی گلپایگانی، علی،

  .57ـ49، ص 9بیست و هشتم، ش سال ، مکتب اسالم، »(قسمت دوم)

 مصـطفی رحیمـی، چ   ۀ، ترجمـ اگزیستانسیالیسم و اصالت بشـر ، 1361سارتر، ژان پل، 

  مروارید.ن، هشتم، تهرا

  www. alavisereshki. Com ، در: 1395 محمدرضا، علوي سرشکی،

اندیشه ، »نقد دیدگاه سارتر درباره ماهیت انسان بررسی و«، 1388رامی، غالمحسین، گ

  .106ـ79، ص 16سال پنجم، ش ، ین دینینو

  ، سازمان تبلیغات اسالمی.دوازدهم، تهران ، چآموزش فلسفه، 1390مصباح، محمدتقی، 

پژوهشـی امـام    آموزشـی و ، مؤسسۀ هشتم، قم ، چها ها و پاسخ پرسش، 1391، ـــــ 

  .خمینی

 آموزشــی و، مؤسسـۀ  نـوزدهم، قــم  ، چخودشناسـی بــراي خودسـازي  ، 1394ــــــ ،  

  .پژوهشی امام خمینی

  .1تهران، صدرا، ج ، مجموعه آثار، 1377مطهري، مرتضی، 

تبریـز،   ،هـاي اگزیسـتانس و اگزیستانسیالیسـم تطبیقـی     فلسـفه ، 1374نوالی، محمود، 

  دانشگاه تبریز.

نامـه   ، پایانالبالغه محوري الحادي از دیدگاه نهج بررسی و نقد انسان، 1390یوسفی، علی، 

  ، قم، دانشگاه قم.کارشناسی ارشد
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 التی در باب اومانیسمتأم

 vahidfarahani86@gmail.com  کارشناس ارشد اخالق کاربردي مؤسسه اخالق و تربیت   / وحید کنگرانی فراهانی

 23/10/96پذیرش:     11/5/96دریافت: 

 چکیده
ـ   یکی از جریانات فکري مهم در تاریخ اندیشه غرب و مدرنیته بوده که مکاتب مختلف فکري و »اومانیسم« ثیر آن بـه وجـود   أسیاسی تحـت ت

هاي کلیسـا   شود، در عصر نوزایی در غرب و در پرتو ضعف افتراق بین تفکر دینی و غیردینی مطرح می ۀکه به عنوان نقط ،این تفکر آمده است.
هـاي   هاي انسان و بازگشت به دوران رم و یونان باستان رشد یافته و با بنیان نهـادن فلسـفه   ارزشاحیاي با شعار ري و عملی، هاي نظ در حوزه

 تمـام پس از طی چنـدین مرحلـه، امـروزه در     ،اي فلسفی پیدا کرده و در نهایت صبغه ،جدید از طریق دکارت و کانت و سایر اندیشمندان غربی
مناسبی از اومانیسم به عنـوان غالـب صـورت تمـدنی     بندي  کوشد به صورت میهاي غربی جریان و سریان دارد. این پژوهش  مکاتب و اندیشه

  روش ایـن پـژوهش اسـتنادي ـ    د. شـناختی بپـرداز   شناختی و هسـتی  هاي معرفت هاي فکري آن در حوزه غرب و بسترهاي تاریخی و شاخصه
  است.دینی  ۀتاریخی اومانیسم و طرح تنافی اومانیسم با اندیشة تبیین چهار دور ،هاي آن یافتهمطالعاتی و از 

  محوري. عقالنیت خودبنیاد، انسانگرایی،  اومانیسم، اصالت انسان، انسان ها: کلیدواژه
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  مقدمه 
همـواره در حـال مواجهـه بـا      ،ایرانی طی یکصد سال گذشته ۀجامع

صورت عملی هاي آن بوده است. این مواجهه گاه به  مدرنیته و مؤلفه
گی و گــاه در متــون، کتــب و دو در محــاورات روزمــره و ســبک زنــ

هاي جریانات فکري و حتـی سیاسـی بـروز و ظهـور داشـته       خروجی
فکران نمود  که بیشتر در بین روشن ،ایرانیان با مدرنیته ۀاست. مواجه

مختلفی را رقم زده است. برخی معتقـد بـه طـرد    هاي  داشته، دیدگاه
سـوي  اي بـه   عنوان شیطان و نفی آن بوده و عـده کامل مدرنیته به 

انـد. در ایـن    سرسپردگی کامل به این اندیشه و تمدن حرکـت کـرده  
هـاي مثبـت و منفـی ایـن تفکـر و       کید بر مؤلفـه أجریاناتی با ت ،میان

سـنت و   ۀتـرین مؤلفـ   فرهنگ، به تعامل سنت و دین به عنوان مهـم 
  مدرنیته معتقدند.

سنجشـگري در ایـن    ،نیته و در نهایتتواند در فهم مدر آنچه می
اصلی فکـري و  هاي  تاریخی و مؤلفه ۀحوزه کمک کند، بررسی زمین

گرایی از جمله نقـاط   ) یا انسانhumanism( و اومانیسم استفلسفی 
، تا جایی آید شمار می بهگیري تمدن جدید و مدرنیته  اثرگذار در شکل

 یغالب تمدن کنـون صورت  :که برخی از اندیشمندان معاصر معتقدند
جهـان اسـم    ۀدر همـ اکنـون  است و آنچـه   ستمیجهان صورت اومان
  .)17، ص1381(فردید،  غرب است سمیاالسماء است اومان

هـاي متعـددي صـورت     تـالش  ،در شناسایی و تبیین اومانیسـم 
 ویـل دورانـت  هاي تاریخی بوده است.  آنها با نگرش ةگرفته که عمد
بـه سـیر تـاریخی ایـن مکتـب پرداختـه و        ،خود کتابدر جلد پنجم 

 ۀفلسـف  ةهاي صورت گرفتـه در حـوز   نگاري همچنین در بیشتر تاریخ
از اومانیسم، اثرات فکـري و فرهنگـی    عصر نوزاییغرب و تحوالت 

). 5، ج 1391(دورانـت،   استکرده آن و همچنین اندیشمندان آن یاد 
شناســی  نقـدي بــر معرفـت  دو جلـدي   کتــاب ،در فضـاي فارسـی  

مـریم  اثـر   ،خدا و دین در رویکرد اومانیسـتی و همچنین  اومانیستی
اسـت.  یافتـه  از جمله آثاري است که در این حوزه نگـارش   پور صانع

گزارشی تاریخی و تحلیلـی   ۀارائ بر آن تأکید کردهآنچه این پژوهش 
که در آثار پیشین بـه صـورت تؤامـان کمتـر بـه       استاز این اندیشه 

  خورد. چشم می
موضوع اومانیسم و تحلیـل تـاریخی و فکـري آن از آن     بررسی

. استدینی و غیردینی  ۀمهم است که یکی از نقاط افتراق اندیش نظر
که در آن اساس و اصالت هستی  ،این نگرش با نگرش دینی ۀمقایس

دهد که موضوع جایگاه انسان یکی از اختالفات  نشان می ،با خداست
. فهم ادیان الهی از انسان، مبتنی تاسبنیادین اومانیسم و تفکر دینی 

بر مخلوق بودن انسان و تبعیت از خداي متعال در عمل به شریعت و 
کـه در   درحـالی  است،شکوفایی استعدادهاي درونی او در این منظومه 

، انسان حاکم طبیعت »ربوبیت الهی« ةبا حذف آموز ،تفکر اومانیستی
بخشی براي فـرد و   تهاي او به تنهایی ظرفیت سعاد و عقل و تجربه

  جامعه انسانی دارد.
رو در تالش است تا با اتکا بر دو رویکرد تاریخی و  پژوهش پیش

گانه، به توصـیف   بندي این جریان فکري به ادوار سه تحلیلی و تقسیم
افتـراق و   ۀنقطـ  ،بندي مناسـبی از آن رسـیده و در نهایـت    و صورت

  نماید. اشتراك این تفکر از تفکرات غیردینی را تبیین
سؤال اصلی این تحقیق چیسـتی اومانیسـم بـوده کـه ذیـل آن      

  است: مطرحسؤاالتی 
  شود؟ ادوار تاریخی اومانیسم به چه مقاطعی تقسیم میـ 
  ؟کدام استهاي تفکر اومانسیتی  شاخصهـ 
  ترین اندیشمندان این تفکر چه کسانی هستند؟ مهمـ 
  ؟چیستنسبت این تفکر با تفکر دینی ـ 

 یابتدا تعریفـ  کوشیم مزبور میبراي پاسخ به سؤاالت  ،در نهایت
اومانیسـم  «و دو مفهـوم   ارائه دهـیم  »اومانیسم«لغوي و اصطالحی 

در بعـد   ،را ذیل یکدیگر معنـا کـرده   »تاریخی اومانیسم« و »فلسفی
ی، یـ گرا گیـري و ادوار اومانیسـم (انسـان    بـه عوامـل شـکل    ،تاریخی
الحادي) بپردازیم. در بعد فلسفی   ی، انسانیخدا محوري و انسان انسان

هاي این تفکر همچـون اتکـا بـر معـارف بشـري،       اومانیسم، شاخصه
 ،شناسـانه  هاي خداشناسـانه و انسـان   بریدن از مبتدا و منتها و نگرش

ناسـازگاري ایـن    ،و در بخـش پایـانی   ،این اندیشه تحلیل خواهد شد
  دینی را تبیین خواهیم نمود. ۀاندیشه با اندیش

  اومانیسم عریفت
مکتب اصالت بشر، بشـرانگاري،  «که به معناي » humanism« ةواژ

و » humilis« ۀو مانند آن است، از ریشـ  »گرایی مداري، انسان انسان
رو،  اسـت. ازایـن   »خاك یا زمـین «، به معناي »humus«التین  ةواژ
»homo « و  »هسـتی زمینـی  «به معناي»humanus«    بـه معنـاي
  .)1386، آملی زاده (ابراهیم است »خاکی یا انسان«



   ۴۳تأمالتي در باب اومانيسم     
 

همواره دو نگاه تـاریخی   ،»اومانیسم«گرفته از  در تعاریف صورت
و فلسفی حاکم بوده است. تعاریفی با رجوع به هویـت تـاریخی ایـن    

کـه در  اسـت  اومانیسم یک جنبش و یـک نهضـت    :اندیشه معتقدند
درسـی   ةها پیگیر حـوز  اي از تاریخ اروپا اثرگذار بوده و اومانیست برهه
هاي منطق، ادبیات، ریاضیات و آثار نویسندگان یونانی  آرایه تااند  بوده

بـود کـه ایـن موضـوع را     کسی و اومانیست کنند، و رومی را مطالعه 
 سـاخت  هـاي تـدریس آن را فـراهم مـی     یا زمینه ترجمه یا تدریس و

ذیـل   ،فلسـفه فرهنگ علمی انتقادي  در .)170ص ،1378دیـویس،  (
ـ   ،نهضـت نفسـانی  : خـوانیم  مـی  »بشـر اصالت « ةواژ  ۀوسـیل ه کـه ب

در کوشش است براي بـاال   ،بیان شده داحیا و تجد ةگرایان دور انسان
گرایی جز شـوق   انسانو  بردن مقام نفس انسانی و ارزش دادن به او

م را سـ مورخان تـاریخ اومانی  .)230ص، 1377(الالند،  روزگار باستان
کلیساي  ۀمدرس« ویژه ، بهپاریس و مدارس ،تا قرن دوازدهم میالدي

  .)570ص، 1382(ایلخانی، . برند می تر از آن ه عقب، ب»شارتر
پـل   المعارف ةدائربرخی از منابع همچـون   ،در مقابل این نگرش

کید بر عناصر تاریخی، بر فکري بودن ایـن جریـان و   أضمن ت ،ادوارز
اومانیسم جنـبش  : کید داشته و معتقدندأاثرگذاري آن در تاریخ غرب ت

دوم قـرن چهـاردهم، از ایتالیـا آغـاز      ۀدر نیم فلسفی و ادبی است که
گردید و به کشورهاي دیگر اروپایی کشانیده شد. این جنبش یکی از 

دهــد. همچنــین اومانیســم  عوامــل فرهنــگ جدیــد را تشــکیل مــی
نهـد و او را میـزان    اي است که ارزش یا مقام انسان را ارج می فلسفه

  .)1386 ،آملی زاده (ابراهیم »دهد همه چیز قرار می
بـه معنـاي هویـت     »اومانیسـم «گاه  ،در فهم اومانیسم ،بنابراین

و شـود   مـی اتفاق افتاد مدنظر گرفتـه   عصر نوزاییتاریخی و آنچه در 
تفکري آن و فهم این جریان از هسـتی و انسـان نظـر     ةگاه به جوهر

شده که البته یکی با نگاهی تـاریخی و دیگـري بـا نگـاهی فلسـفی      
  شکل گرفته است.

  گیري یخچه و عوامل شکلتار
  و عوامل تاریخیشروع 

محوري همواره در مـتن آثـار    نوعی از انسان ،در سنت تاریخی یونان
و  بـوده انسان در مرکز فرهنگ یونـان   هنري و فکري وجود داشته و

فلسـفه نیـز از    انـد.  داشـته حتی خدایان صـفات و سـجایاي انسـانی    
انسان حرکـت کـرده و   دربارة هاي کیهانی به سمت پژوهش  پژوهش

 (انسان مقیاس همه چیز اسـت) و یان یسوفسطا ۀدر اندیش ،در نهایت
 به نهایـت خـود رسـید    ارسطوو  افالطونو  (خود را بشناس) سقراط

  .)24ص ،1389 بورکهارت،(
عطـف تمـدن    ۀبه عنـوان نقطـ  عصر نوزایی، این اندیشه همانند 

عصـر  رسـی تـاریخ   در بسیاري از کتب برغربی از ایتالیا ظهور کرد و 
 گـردد.  اصلی این دوران ذکر مـی  ۀاومانیسم به عنوان شاخص ،نوزایی

سـپس  یتالیـا و  گرایی در ا افراد متمول از گسترش انسان ،در آن زمان
ها  مانیستوا ،ها روایی مدیچی تحت فرمان. سراسر اروپا حمایت کردند

ا از دین به ر آنها ۀاندیش و اذهان مردم ایتالیا را شیفته و مجذوب کردند
هنـري   فلسفه و از آسمان به زمین معطوف ساختند و غناي فکري و

  ).88، ص1391(دورانت،  زده باز نمودند ترروزگار شرك را به نسلی حی
می و یونانی در وهاي ر تالش این جریان در بازخوانی سنت ۀهم

علوم و انتشار آن بود و صـنعت چـاپ و اختـراع آن نیـز در توزیـع و      
  ی ایفا نمود.یانتشار این تفکرات نقش بسزاتسریع 

به رشد  ،به عنوان عوامل مکمل گوناگونیمسائل  ،از سوي دیگر
عملکرد و  ،ترین آنها مهم ۀکه از جملکرد این اندیشه در غرب کمک 

برخی از باورهاي کلیسا و اعوان و انصار آن بود. یکی از اصول کلیسا 
 میـانی، ایـن آمـوزه در قـرون     .است »کار بودن انسان اعتقاد به گناه«

راهـی جـز مـدد از قدیسـین و      ،بسیار پررنگ بود و انسان براي پاکی
 ،شناسی مسـیحیت  انساندر  غسل پاکی نداشت. اعتراف به گناهان و

اي نخواهـد   یافتـه  صورت کمال ،آلودگی سرشتی خودخاطر انسان به 
طـرز  ایـن   سـت. طبیعی او  گناه و معصیتخاطر آلودگی به  اینیافت 

توجیـه نـارواي ارتکـاب گنـاه، اعتبـار و ضـمانت       و برداشت از انسان 
ـ   ال مـی ؤزیرسـ ي اخالقی دینی فرد و جامعه را تـا حـد    ۀبـرد و زمین

 .)102ص ،1388 رهنمـایی، ( .کـرد  آلودگی بیشتر انسان را فراهم می
واکنشـی بـود در    ،ن انسانأها بر بازگشت ش کیدات اومانیستأاساساً ت

 ۀگنـاه اولیـ   خاطرمیانه از انسان که او را به  ةمقابل فهم کلیساي سد
  .کرد میزاده تلقی  موجودي گناه ،آدم و حوا

ر کنار این باور، رفتارهاي متعارض با شعارهاي ارباب کلیسا نیز د
ها به دین و باورهاي دینی کمک شـایانی نمـود.    به بدبینی اومانیست

  :کند میدر این زمینه اشاره  ،رخ تاریخمو ،ویل دورانت
ادبیات ایتالیا نمـودار شـده    دراخالق در میان روحانیون  ۀزمین

بوکاتچو از زندگی هرزه و کثیف آنان از حیـث گناهـان    .است

مازتچو راهبان و کشیشان  .گوید طبیعی وغیرطبیعی سخن می
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ــده را خــدمت ــا ،گــزاران شــیطان نامی ــان بــه زن  ،اعتیــاد آن

تقـوایی   بـی را لئامت خرید و فروش مشاغل  ،راییگ همجنس

تر  سطح اخالق را عالی ،ذکر کرد و اذعان نمود که در نظامیان

  .)604ص ،1391(دورانت،  تا در مقامات کلیسایی ،یافته

علمـی بـراي حـل تعارضـات     ظرفیت نه  وضعیتی که کلیسادر چنین 
 ،عین حـال  مناسبی داشت، در ۀسابق ،به لحاظ عملکرديداشت و نه 
و به تفتـیش اعتقـادات مـردم     کرد می تلقیخدا و بشر  ۀخود را واسط

 ثیرگذار در غرب شکل گرفت.أجریانی ت هاي زمینه ،پرداخت می
هاي ثروتمنـد و قدرتمنـد از    هاي خاندان در کنار ضعف کلیسا، حمایت

جریان اومانیسم، به رشد بیشتر این جریان در ایتالیـا و در نهایـت، تمـدن    
تـرین   از جملـۀ معـروف   ویسـکونتی ، و مدیچیغرب کمک کرد. خاندان 

  ).64، ص1385آیند (شفیعی سروستانی،  شمار می ها در این زمینه به خاندان

  ها اف اومانیستاهد
و دوران  عصـر نـوزایی  ترین هدف این جریان در مقطـع زمـانی    مهم

ن أبرگردانـدن شـ  «، هـا  بر اساس مدعیان خود اومانیست ،گذار غرب
مشهورِ مقام انسان، اثر یکـی   ۀامري که در خطاب ؛بود »انسان به وي

 Pico dellaپیکودالمیرانـدوال از سـران ادبـی ایـن جریـان بـه نـام       

Mirandola)1384پور،  صانعر.ك: ( خورد می ) به وضوح به چشم(.  
روابط انسان بـا همنوعـانش    عصر نوزایی،در  ،بر اساس نگرشی

و به جاي آرمان  گرفت میقرار  نظر مطمحبیش از روابط انسان با خدا 
و مواهـب خـاکی    یافـت کمال الهی، آرمان طبیعی و انسانی اهمیـت  

همچون غناي شخصیت و رشد قواي عقالنی بیش از جهـان دیگـر   
  .)110، ص1388(رهنمایی، پیدا کرد اهمیت 

کـه از منظـر اربـاب     ،هاي عقالنی انسان به تواناییها  ستاومانی
و قـواي  عقـل   و ندتوجـه داشـت   ،کلیسا در مقابـل دیـن قـرار داشـت    

بلکـه بـه عنـوان     ،تشناختی انسان را نه بـه عنـوان جایگـاه شـناخ    
توانـد جهـان    خرد آدمی می ،قرار دادند. در این تلقی خاستگاه شناخت

مادي را تسخیر کند. این نگرش در مقابل نگرشی بود کـه انسـان را   
گیـري بـا خـداي خـود،      کار و براي رشد و حتی ارتبـاط  موجودي گناه

  کرد. نیازمند کلیسا تلقی می

  ادوار تاریخی جریان اومانیسم
 ۀهاي اولیـ  ها در دوره اولین تحرکات اومانیست ،که گذشت گونه همان

تولد این جریان تنها درصدد بازگرداندن شأن انسـان بـه وي و نفـی    
هاي بعد، این نگرش  هاي ذلیالنه از انسان بود؛ اما در نهایت، دوره تلقی

و شروع فلسفه از انسان، نقطۀ  دکارتتر پیدا کرد و پس از  ابعاد فلسفی
اساس، سه دوره  ر رشد این تفکر در غرب به وجود آمد. براینعطفی د

  توان در سیر تطور این تفکر در غرب مطرح نمود: را می

  گرایی اومانیسم به معناي انسان. اول ةدور
پـس از   ،آن بـود  تـاریخی  شروع و مهد عصر نوزاییکه  ،در این دوره

انسـان بـر   مبتنی بر تضـعیف جایگـاه   شناسی  که انسان میانی،قرون 
 و انسان موجودي ذاتـاً گردید هاي کلیسا در غرب حاکم  اساس آموزه
ها در تالش براي مبـارزه بـا    اومانیست ،گناه نامیده شد ةشرور و زایید

، خـدا و  . در ایـن مرحلـه  برآمدنـد این نگرش از طریق هنر و ادبیـات  
 و بودانسان  يبلکه تمرکز این جریان بر احیاشد،  معناگرایی نفی نمی

اما پیـروان ایـن مکتـب     ،کید داشتأگرایی بر نوع بشر ت گرچه انسان
گرایـی و مسـیحیت تضـادي     بین انسـان  و نکردندوجود خدا را انکار 

ن اروحانیـ  وجـز نوزایی گرایی در  و بسیاري از پیشگامان انسانندیدند 
  .)224ص ،1380(کوریک،  کاتولیک بودند

فرانسیسـکو   ،هـا در ایـن دوره   تـرین شخصـیت   معـروف  ۀاز جمل
 »پدر اومانیسـم «که به عنوان  است) Francesco Petrarca( پترارك

ن انسان و جایگاه رفیع أهایی در تثبیت ش نامیده شده و اشعار و نوشته
هاي مـؤثر در ایـن    او در هستی سروده است. یکی دیگر از شخصیت

هـاي   ترین عضو تمام گـروه  است که برجسته پیکو دالمیراندوال ،دوره
 »مقـامِ انسـان  «مشـهور   ۀخطبـ سبب به  پیکوآن دوران بود. شهرت 

گرایـی بـه    ها در قالب انسان هاي اومانیست اوست که از جمله تالش
خـالق   ةاي که از عنایت ویژ خطبه ؛معناي بازگرداندن جایگاه آن است

نامیده » نمونه و مرکز جهان«کائنات به انسان سخن گفته و انسان را 
ه که انسان باید به وسیلۀ ارادة آزادي که خدا بدون قیـد و  و اشاره کرد

  .)136ص ،1353رندال، ( شرط به او داده است، ذات خود را معین کند
تفکیک خداي خالق از خداي رب و دئیسم رخ نـداد   ،در این دوره

  .بودو تنها تمرکز جریان بر گفتمان احیاي ارزش انسان 

  محوري اومانیسم به معناي انسان. دوم ةدور
 شـد،  مـی تقویـت   دکـارت که پـس از   ،اومانیستی ۀاین دوره از اندیش

انســان در هســتی و  ةضـمن گــذر از موضــوع ارزش و جایگـاه ویــژ  



   ۴۵تأمالتي در باب اومانيسم     
 

کـه در آن   کرد میعنه پنداشتن آن، الهیات و تفکراتی را ترویج  مفروغ
و بـا عقـل و اسـتعدادهاي درونـی خـود       نـدارد انسان نیازي به دین 

و  دکـارت اوج ایـن دوره در زمـان    ۀک کند. نقطتواند به خود کم می
شـناختی بـه سـمت     گذر معرفـت این دوره اصلی  ۀشاخص .بود کانت

ها خـدا   اومانیست ،انسان به عنوان خاستگاه شناخت بود. در این دوره
بـراي اثبـات    و ندلق انگاشتتنها خا را موجودي غیرفعال و مفهومی و

براهین اثبـات خـدا را مطـرح     ،با نگاهی ابزاري و صرفاًاخالق کانتی 
همـه   ،ضمن حذف ربوبیت خدا از الهیات جدیـد  ،در عین حال کردند.

  .نمودندانسان تعریف  ةدر پرتو ارادرا چیز 
 ،اثرگـذارترین افـراد در ایـن دوره    ۀاز جمل ،که گذشت گونه همان

اثرگذاري  ةگزارشی از آرا ایشان و نحو ،در ادامه بودند کانتو  دکارت
  شود: میاین دوره ارائه  پیشرفتبر آن 

  رنه دکارتالف. 
انسـان و سـروري و    ةبـه جایگـاه ویـژ    ،در برخی از آثار خـود  دکارت

نگـاه  در اصلی او  طرحاما  ،کند میاشاره صاحب طبیعت بودن انسان 
  .بوداش  ویژه به جایگاه عقل در نظام فکري فلسفی

 ،یـر او شکی دستوري که به تعب ؛است »شک«او با  ۀشروع فلسف
براي کنار زدن خاك سست و چنگ زدن به صخره و سنگ سـخت  

). شک او با هدف بنیـان نهـادن بنـایی    85، ص1390(دکارت، است 
جـوي حقیقـت بـود. از سـوي     و جدید در فلسفه و به تعبیر وي جست

  حتی جسم خودش نیز بود. ،»همه چیز«شک او  ةحوز ،دیگر
ی و آنچـه توسـط   هاي دین شامل یافته ،این شک به طور طبیعی
بنیـانی جدیـد در    »دکـارتی  کوجیتیـوي «ادیان مطرح شده نیز بـود.  

پـس   ،کنم من شک می«معروف  ۀفلسفه را از انسان شروع و با جمل
شناخت از انسان شـروع   ،رسد. در این نگرش به اوج خود می »هستم

شناختی که اومانیسـم   اتفاقی معرفت ؛گیرد شود و او محور قرار می می
گونـه کـه انسـان     در ایـن تلقـی خـدا آن    بـرد.  قدم جلـو مـی  را یک 

کننـد و   گونه که ادیان تعریـف مـی   نه آن ؛شود ترسیم می ،اندیشد می
  دوم از همین شک شروع شد. ةتر اومانیسم دور هاي فلسفی الیه

عقالنیت خود بنیاد و بـدون رجـوع بـه     دکارت طرحبعدي  ۀمؤلف
بـه جـاي    الگـو دید. در ایـن  ساز الهیات طبیعی گر وحی بود که زمینه

فـیض آغـاز و بـه اشـیاي      أاینکه شناخت در یک قوس نزولی از مبد
شود و سـپس   عالی برسد، ابتدا از نفس محدود متناهی آدمی آغاز می

ل یـ کند تا بـه شـناخت نامحـدود نا    اندیشه و تفکر محدود تالش می
تلقــی  ،از تبعــات ایــن نگــرش .)101 ص ،1378پــور،  (صــانع شــود

بلکـه بـه    ،نفسـه نبـود   به خدا فی دکارت ۀعالقخداست.  اي از حاشیه
بـه طـور مصـنوعی بـه      ،در ایـن نگـرش   خدابود. وجود جهان  خاطر

جهـان   خصـوص را در  اوشود تـا حقانیـت نظریـات     صحنه آورده می
 ۀتضمین نماید و نقش دیگري ندارد و جاي تعجب نیست که فالسـف 

امـا از روش وي پیـروي    ،را قبول داشـتند  دکارتکه نظریات  ،بعدي
 از صـحنه خـارج سـاختند    این خداي غیرفعال او را کامالً ،کردند نمی

  .)48ص  ،1392 براون،(
و پس از این  معنا بود پرستش بیو  به خداعشق  ،در این نگرش

زنـدگی انسـانی    ۀهـاي آنهـا از صـحن    وردهابه طور طبیعی ادیان و فر
مدیریت زندگی انسـان  اندیشی و  و عقل باید به مصلحتشدند حذف 

  .پرداخت می هاو نباید هاو تعیین باید

  ایمانوئل کانتب. 
ـ  »اومانیسـم «که در رشـد نهضـت    فیلسوفانییکی از  ثیر بسـزایی  أت
 ،سـکوتش  ةدوراز هاي بعـد   وي با کتاب است. ایمانوئل کانتداشت 

در هـا افتـاد و    د، بر سر زبانشو مطرح می »نقدسه «که تحت عنوان 
انقالب بزرگ  ۀویژه در آستان بهت اندیشمندان دوران روشنگري و أهی

  :گوید او می .کرد فرانسه مکرر بر ارزش و شخصیت انسان تکیه می
 ،اما در شخص او ؛مقدس نیست ،هر انسانی آن اندازه که باید

هر چیزي در آفـرینش کـه    .بشریت باید مقدس شمرده شود

توانـد وسـیله    مـی  ،دبا آن رفتاري پیش گیر انسان بخواهد و

عاقلی که هدف در خـود   ةفریدآجز انسان و هر  ،انگاشته شود

  .)94، ص1385(کانت،  اوست

پرنیکی و خودبنیـادي، انسـان را بـه عنـوان     ووي با طرح انقـالب کـ  
از مفاهیمی است کـه در   »کرامت انسان« .معرفی کرد »گذار قانون«

  است.بسیار بر آن تأکید شده شناسی وي  نظام انسان
او هنگامی به اوج اصالت ویژگی انسان و  کانت برکید أاصرار و ت

هـا، داراي ارزش ویـژه    بندي نظام هـدف  در رده رسد که انسان را می
 انسـان هـدف در خـود    ،هـا  در نظام هدفو معتقد است: کرده تعریف 

براي هیچ چیز و هچ کـس   اي توان او را وسیله یعنی هرگز نمی ؛است
 .ن حـال نیـز هـدف باشـد    آنکـه خـود در   آمگر  ،(حتی خدا ) دانست

بایست بـراي خـود مـا     ن است که بشریت شخص ما میآاش  نتیجه
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که مقدم بر دین [زیرا انسان حامل قانون اخالقی است  د؛مقدس باش
  .)120ص (همان،] است

ه و بـه  صـورت بـراي مـاد    ،انسان در مقام خلق ،کانت ةبه عقید
. در اسـت (سوژه) عامل اصلی شناخت و معرفـت   عنوان فاعل شناسا

ماسـت و مـا عـالم را طـوري      ۀجهان تابع قوانین اندیش ،این نگرش
و سـوژه (انسـان) بـه عـالم معنـا       ،توانیم بشناسیم شناسیم که می می
تعبیر شده است. پـس   »سمیویسوبژکت«نگرشی که از آن به  ؛دهد می

 :معتقد اسـت  کرد. اوشروع به انتقاد از فهم از متافیزیک  کانت ،از این
هـاي   هـا روح  وجود دارد. انسان »خدا«چون هممفاهیمی طورکلی،  به

د بـه  نـ گنج حسی نمی ۀدر تجرب ؛ زیراتوان فهمید نمی ،فناناپذیر دارند
ـیار    الهـام  سـودمند،  ؛ زیراتوان اینها را تعقل کرد می ،نظر وي بخـش و بس
، ص 1380ینسـن،  کال( موضوع معرفت قرار گیرندتوانند  مین ولی ،مفیدند
شناسـانه و   هاي خود، بـراهین بودشناسـانه، برهـان    در نوشته کانت). 187

  برهان طبیعی الهی را نقد و غیرمفید براي اثبات خدا معرفی کرد.
ها و تأکید بر عدم اثبات موضوعات دینی، از قبیـل بقـاي    این نگرش

ن آلمانی را به شدت برآشفت، تـا جـایی کـه بـه     روح و وجود خدا، کشیشا
  تغییر داده بودند. ایمانوئل کانت، نام سگان خود را به ویل دورانتتعبیر 

امـا  پـردازد؛   میدر نقد عقل عملی به اثبات خدا،  کانت ،در نهایت
 ،به دیگر سـخن  .خدایی که در دفاع از برهان اخالقی وي به کار آید

ابـزاري در   ،کانتدر تفکر  ،ابزار شناخت بود دکارت ۀکه در فلسف ،خدا
چنـین نگرشـی فهـم     ۀد. نتیجـ آیـ  شـمار مـی   جهت فعل اخالقی بـه 

 محورانه از خدا، دین و مسائل مربوط به آن اسـت، وي معتقـد بـود:    انسان
ـتن  ،دین براي زندگی کردن است و دینـی کـه    ؛نه زندگی براي دین داش

حـق طبیعـی آن    ،ان خود باشدهاي زندگی زم گوي نیازمندي نتواند جواب
  .)134، ص1394کانت، زندگی است ( ۀحذف از صحن
از  کانـت بـا تبیـین    ،دوم ۀدر مرحل »اومانیسم« ةپروژ ،در نهایت

 »نبایـد «و  »بایـد «گذاري انسان و تعیین  عقل به عنوان مرجع ارزش
 انسـانِ نیاز از دین معرفی شد و وي رشـد   و انسان  بی رسیدبه اتمام 
 ةمتجدد را از خدا به عنـوان ناصـح آسـمانی یـا ایجادکننـد      ۀرشدیافت

انسان متجـدد بایـد بـه     شد:و معتقد  دیدنیاز  محرك براي انسان بی
انسـان آزاد بـراي    ،دهـد. در نظـر او   گوید گوش فرا آنچه عقلش می

به وجودي دیگر در باالي سرش یا محرکی  ،درك و انجام وظایفش
  .)100ص ،1389 پور، صانع( جز قانون نیاز ندارد

پذیرش دین وحیانی مبتنی بر مکاشفات الهی و تعبـد   ،او منظراز 

محوري و آزادي و اختیار انسان در تضاد  به اعمال عبادي آن با انسان
هـاي عـادي و رشـد     و تعبد به ادیان وحیانی تنها براي انسـان  ،است
  .مناسب است ،اند الفکري نرسیده منور ۀکه به درج ،نیافته

چـون دعـا و مناجـات بـه قصـد      همکارهاي دینی  ،کانتاز نظر 
چاپلوسـی خداسـت کـه عملـی      و کاري نابهنجار ،تقدیس کردن خدا

اما همین دعا و مناجـات بـا قصـد تقویـت      .شود ضداخالقی محسوب می
اگر غایت دین صرف پرستش خدا باشـد و  ؛ زیرا اخالقی مفید است ۀروحی

انسان گرفتـار اغـواي دینـی یـا      ،اصالح اخالقی در آن مغفول واقع گردد
براي جلب رضـاي خـدا انجـام     ،مالی که بنابر سنتعا .دین دروغین است

دیـن   .زیارت اماکن مقدس از نوع اغواي دینی است و شود از قبیل نذر می
  .)120ص  (همان حقیقی جز کوشش براي اخالق چیز دیگري نیست

  خدایی اومانیسم به معناي انسان :سوم ةدور
هـایی   ثیر آمـوزه أها در جهت تکریم و حذف ت ش اومانیستتال پس از

 ةدر دور ،از ذهن انسان مدرن و در نهایـت  »گناه نخستین«همچون 
دوم با محوریت دادن به عقالنیت خودبنیاد منهاي وحی، این جریـان  

ــا طــرح  کنــتســوم گردیــد.  ۀوارد مرحلــ آگوســت کنــتتوســط  ب
خـدا  «کـه   ،نیچـه معـروف   ۀساز جمل ، زمینهگرایانه اثباتهاي  نگرش

منجر به حذف خداباوري در مقاطعی از  ،شد و در نهایت ،»مرده است
  غرب گردید. ۀتاریخ فلسف
الهیـات وحیـانی و الهیـات عقلـی و دیـن       ةدور :معتقد بـود  کنت

 ةاو الهیات وحیانی را مربـوط بـه دور  سان،  است. بدینطبیعی گذشته 
جهالت آدمی و منسوخ اعالم کرد و الهیات عقلـی و دیـن طبیعـی را    

عقالنی و فلسفه (نوجوانی انسان) نسبت داد و غیرعلمـی   ةنیز به دور
  .)130، ص1389پور،  (صانع خواند

دینی  ،هاي واپسین عمرش در سال کنت ،براساس همین مسائل
شـتر  . شـهرت وي بی »دیـن انسـانیت  «نـام  ه را تبیین و تشریع کرد ب

 ،او بر اساس همین نگاه .مربوط به همین بنیاد دیانت جدید وي است
 ۀخدا و ادیان خارج از دسترس مشاهده و تجرب ئلۀکه پرداختن به مس
عصــر  ،وي ةبــه عقیــد. دیــن انســانیت را ســاخت ،غیرعلمــی اســت

 حاکمیت انسان فرارسیده و دوران حکومت و اقتدار خدا گذشته اسـت 
اگوسـت  فکري بشـر،   ۀحذف خدا از منظومپس از . )135ص ،(همان
او  را از طریق دیانـت خودسـاخته پـر کنـد.     تالش کرد این خأل کنت

اش معرفی نمـود و بـراي ایـن مـذهب      خود را پیامبر دین خودساخته



   ۴۷تأمالتي در باب اومانيسم     
 

تقویم، تعطیالت و شعائر و حتی معبدي براي پرستش انسـان   ،جدید
 کلیسـاهاي  و یافت انتشار اروپا در سرعت به وي دین .در نظر گرفت

  .بر پا شد ،در انگلستان ویژه به ،ین جدید در برخی ممالکیآاین 
گانـه از دوران اول تـا    در نگاهی کلی به سه دورة اومانیسم و سیر سه

ـتی نداشـت، محـور     دوران سوم، انسان ذاتاً گناه کار که هیچ شأنی در هس
  فت.هستی قرار داده شد و در نهایت، دین انسانی بر محور او شکل گر

این مراحل را در  ،فیلسوف فرانسوي ،)Albert Camus(وآلبر کام
  کند: اي بیان می جمله

پس از اعتراض به مشروعیت خدایگان  ،در انقالب متافیزیکی

ـ  .باید او را سرنگون کرد ،جهان ه انسان باید جایگاه خود را ب

چون اگر خدا و جهان و جاودانگی وجـود نداشـته   ؛ دست آورد

 »خـدا شـدن  «امـا   ؛وین مجاز است خدا شـود باشد انسان ن

به رسمیت نشناختن هـر قـانون دیگـري جـز قـانون       :یعنی

  .)56ص ،1394کامو، ( خویشتن

ـ   و هاي تفکر اومانیسم شاخصه  ۀنسبت آن بـا اندیش
  دینی

اگر معتقد به جاري و ساري بودن تفکر اومانیستی فراتـر از مکـان و   
هایی دارد  ها و مؤلفه تفکر شاخصرسد که این  تاریخ باشیم، به نظر می

  هاي غربی قابل ردیابی و رصد است. که امروزه در متون و اندیشه

  اتکا بر معارف بشري. 1
 ةدینی حوز ۀاومانیستی و اندیش ۀهاي اصلی بین اندیش یکی از چالش

انسان خاسـتگاه شـناخت    ،اومانیستی ۀشناسی است. در اندیش معرفت
  اخت.نه جایگاه شن ،شود تلقی می

شـناخت از  معرفت و  ؛انسان محور عالم قرار گرفت ،در این تفکر
 ۀکـه در اندیشـ  اسـت   در حـالی  کرد. ایـن سریان پیدا و شد  او شروع

هـاي هسـتی بـر     شـناخت  ۀانسان جایگاه شناخت است و همـ  ،دینی
و معرفت و شناخت از ذات الیـزال الهـی سرچشـمه     ،محور او نیست

 ،وجودي در بین سـایر موجـودات عـالم   و انسان به عنوان م ،گیرد می
 ،دوم اومانیسم ةدر دور ،شود. در این فضا گر محسوب می یک شناخت

تـرین منبـع و سنجشـگر زنـدگی انسـان و       به عنوان اساسی »عقل«
و خـود  وارد شـد  ها  حوزه ۀعقلی که در هم ؛شد مبدع بایدها و نبایدها 

  .کرد نیاز از وحی تلقی  را بی

  کید بر دنیا أو منتها و ت أبریدن از مبد. 2
و منتها  أحذف مبد«ترین اصول تفکر اومانیستی  یکی دیگر از بنیادي

اســت  »و توجـه بــه حــال و شــرایط فعلـی انســان و لــذات انســانی  
جویی بشـر از   جویی و کام اول به صراحت بر لذت ةهاي دور اومانیست

ـ   اند. امروزه حتـی عرفـان   کید کردهأدنیا ت هـاي   اندیشـه ثر از أهـاي مت
مطـرح   »معنـوي  هـاي نوظهـور   جنبش«که با عنوان  ،اومانیستی نیز

و مقصـد تاکیـد    أبر معنویتی بریده از مبد ،ثر از این فضاأمت ،شوند می
 نـوع هـاي ایـن    از جمله دغدغه »در حال زیستن«کنند و موضوعِ  می

ثر از ادیان، مسـائلی همچـون معـاد،    أهاي مت هاست. در فلسفه عرفان
از کجـا  «سـؤاالت   موجود، حادث و قدیم بودن عالم و اساساً وجود و

االت . این سؤاصلی استهاي  از دغدغه »روم به کجا می«و  »ام آمده
شـود و دو   مـی  فروکاهیـده  »چـه کـنم  «اومانیستی به هاي  در فلسفه

 ،کنـد  مـی  نقش اساسـی ایفـا   »چه کنم«ال اساسی که در تعیین ؤس
ی یریزم در ابعاد فلسفی و زیـر بنـا  سکوال ،اساس شود. براین می حذف

هاي  ثیر اومانیستم در نهاد فلسفهأهایی است که تحت ت از اندیشه ،آن
  امروزي شکل گرفته است.

  شناسی خداشناسی و انسان. 3
 »غیرملحدانـه «و  »ملحدانـه «بـه دو گـروه   را  هـا  اومانیستتوان  می

 نیچـه و  سـارتر افـرادي همچـون    ،در فضـاي ملحدانـه  کرد. تقسیم 
 »دئیسم« ۀاند. در فضاي تفکر دوم، اندیش بیشترین اثرگذاري را داشته

خدا موجودي بیشـتر مفهـومی و غیرمـؤثر در     ،رشد یافت که طی آن
خدا تنها خالقی است کـه پـس از    ،. در این تفکرگردید زندگی انسان

اي کـه بـا عنـوان     اندیشـه  ؛خلق، ارتباطش با عالم قطع شـده اسـت  
و  »اراده«ها بر  کیدات اومانیستأمطرح گردید. ت »ساز خداي ساعت«
الهـی در   ةاراد ناشی از خـأل  سارتردر دوران پس از  ویژه به ،»آزادي«

  .است هستی
شناسـی اومانیسـتی بـا خیـر تلقـی کـردن        انسان ،از سوي دیگر

گیر نهایی در تعیین بایدها و نبایـدها   طبیعت و ذات بشر، او را تصمیم
انسانی بـراي هـدایت   هاي  عقل و استعداد ،تلقی کند. در این می تلقی

ابعـادي هـم    ،انسان کافی است، بر خالف ادیان که در وجود انسـان 
  .استکه نیازمند تعدیل و کنترل  کنند می ترسیم
اومانیسـم یکـی از    ،هـایی کـه عنـوان شـد     بر اساس شاخصـه  

دینـی اسـت و تعارضـات     ۀهـا در مقابـل اندیشـ    ترین اندیشه چالشی



۴۸   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

دین بـه   ،فوقهاي  در تمام شاخصه ؛ زیرادینی دارد ۀبا اندیش مختلفی
اومانیسـتی اشـاره داشـته و امکـان      ۀسمت و سویی متفاوت از اندیش

ی به معنـاي  یگرا که انسان ،اول ةحتی در حوز ،اجتماع این دو اندیشه
ـ   اومانیسـت  ؛ زیرانیست باشد، گذاري براي انسان ارزش  ۀهـا در مرحل

 شان و جایگاه انسانی را متفاوت بـا آنچـه در دیـن    ،ییگرا اول انسان
از مقام انسـان و ارزش   ،کنند. در قرآن کریم می ، تبیین و تفسیراست

و ) 33و32ابـراهیم:  ) و جهان مسخر انسـان ( 70اسراء: او بحث شده (
مالئکه به عنوان یکی از موجودات مقرب الهـی بـر انسـان     ةاز سجد
انسان خلیفه و جانشـین   ،در نهایتو  )30به میان آمده (حجر: سخن 

و حتی از روح الهی در او  )30گردیده (توبه:  خدا بر روي زمین مطرح
در مقابـل خـداي   بایـد  . اما همین انسـان  )72شده است (ص:   دمیده

متعال به عنوان خالق و مالک هستی سـر تعظـیم فـرو بیـاورد و بـه      
اومانیسم در هـیچ   اي که با انگاره )؛61کند (یس: افتخار  عبودیت خدا

  سطحی قابل جمع نیست.
ـ  ،سایر سطوح اومانیسم ،اساس براین دوم  ۀاز جمله آنچه در مرحل

عقـل خودبنیـاد بشـري     سازگار بود؛ زیرابا مبانی دینی  ،عنوان گردید
ریزي داشت و تنها بـه عنـوان یکـی از     اي توان برنامه تنها تا محدوده

و  ،گـذاري  ان تنهـا منبـع ارزش  نه به عنوشد،  منابع معرفتی از آن یاد
هـیچ   اسـت.  زندگی از شئون خداي متعـال هاي  تعیین بایدها و نباید

آنکـه امـر و    ؛ زیـرا شخص دیگري به جز خدا این حق را اصالتاً ندارد
 کند، باید حقی داشته باشد و مردم بر دیگران چه حقی دارند؟ نهی می

 ۀهمـ همه در پیشـگاه الهـی یکسـان هسـتند. خداسـت کـه مالـک        
به او تعلق دارند و اوست که بر  ،وجود ۀها با هم هاست و انسان انسان

  .)247، ص 1388، (مصباح ها حق امر و نهی دارد انسان ۀهم

  گیري نتیجه
بـا تبـدیل بـه نـوعی      ،که در نهایـت است اومانیسم نهضتی تاریخی 

بنیـان فکـري تمـدن غـرب     هاي  فلسفه به عنوان یکی از زیرساخت
 کنت اگوسنتو  کانت، دکارتتوسط افرادي همچون  گردید و مطرح

هـایی همچـون    گانه بسط پیدا کرد. این اندیشه با شاخصه در ادوار سه
اتکا بر معارف بشري، بریدن از مبدأ و منتهـا و تفسـیري متفـاوت از    

  شد.اي در مقابل اندیشه دینی مطرح  خدا و انسان، به عنوان اندیشه

  بعامن  .......................... ................................ ................................   
ــراه ــ یماب ــداهللا ی،زاده آمل ــالم و   « ،1386، عب ــاه اس ــان در نگ انس

  .70ـ51، ص 44، ش قبسات ،»یسماومان
  سمت. تهران، ،و رنسانس یفلسفه در قرون وسط خیتار ،1382 ایلخانی، محمد،

میکائیلیـان، تهـران، علمـی و    ط.  ۀ، ترجمفلسفه و ایمان مسیحیت، 1392 ین،کال ،براون

  .فرهنگی

  ، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو.یتالیارنسانس در افرهنگ ، 1389، یاکوب، تربورکها

  .مهر دامون تهران، محمدعلی فروغی، ۀ، ترجمگفتار در روش، 1390دکارت، رنه، 

  بهنود. تهران، زاده، تقیۀ صفدر ، ترجمتاریخ تمدن ،1391 ویل، دورانت،

  .عباس مخبر، تهران، نشر مرکز ۀ، ترجمماومانیس ،1387، تونى ،دیویس

بنگـاه   تهـران،  ابوالقاسـم پاینـده،   ۀ، ترجمـ سیر تکامل عقل نـوین ، 1353 دال، هرمن،رن

  .ترجمه و نشر کتاب

  .آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، مؤسسۀ شناسی غرب، 1388رهنمائی، سیداحمد، 

  .هالل ،چهارم تهران ، چداستان ورزش غرب، 1385شفیعی سروستانی، اسماعیل، 

  معاصر. ، تهران،شناسی اومانیستی نقدي بر معرفت، 1378 پور، مریم، صانع

  .28- 7، ص 29 ش ،یاسیعلوم س ،»ییگرا و حق سمیاومان« ،1384 ،ـــــ 

ــ  ــ   ، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.خدا و دین در رویکرد اومانیستی، 1389 ،ـ

 محمـد مرادپـور،  ، بـه کوشـش   دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمـانی ، 1381 فردید، احمـد، 

  .تهران، مؤسسه چاپ و نشر نظر

  مهرآبادي، تهران، عطائی.  یعیمحمد رف، ترجمۀ پنجاه فیلسوف بزرگ، 1380یانه، داینسن، کال

  تهران، قطره. طلب، مهد ایران ۀ، ترجمانسان طاغی، 1394 کامو، آلبر،

  .انشاهللا رحمتی، تهران، نورالثقلین ۀ، ترجمنقد عقل عملی، 1385 کانت، ایمانوئل،

ــ  ــ   بیدي، تهران، نقش و نگار. دره  منوچهر صانعی، ترجمۀ دین در محدود عقل تنها، 1394 ،ـ

  .تهران، ققنوس ،یاسائى آزیتا ۀ، ترجمرنسانس، 1380 جیمز، کوریک،

، تهـران  غالمرضـا وثیـق،   ۀ، ترجمـ فرهنگ علمی و انتقادي فلسفه، 1377 آندره، ،الالند

  .فردوس ایران

ـام      نظریه سیاسی اسـالم ، 1388مصباح، محمـدتقی،   ، قـم، مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی ام

  .خمینی
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  آن با اختیار ۀو معلولی و رابط علّیتالزم 
 الزهرا جامعةسطح چهار فلسفۀ اسالمی حکمت متعالیه /  عزت غروي نائینی   e.qnaeini@gmail.com  

    Sarbakhshi50@Yahoo.comآموزشى و پژوهشى امام خمینى ۀمؤسساستادیار گروه فلسفه ی / محمد سربخش

 20/10/96پذیرش:     29/4/96دریافت: 

  چکیده  
حکمـا و   از ،نزاع میان اندیشمندان اسـالمی ها پیش محل  یکی از مسائلی است که از مدت »و معلولی علّی«فلسفی جبر  ةاختیار با قاعد ۀرابط

متکلمـان آن را منـافی بـا    بیشتر اما ، دانند این قانون عقلی و ضروري نمی مشهور حکماي اسالمی اختیار را منافی با. ن استامتکلمان و اصولی
شده و معتقدند که  ل به تفصیل در این قاعدهیقاهم ن ابرخی از اصولیاند.  را باطل دانسته »و معلولی علّیجبر «قانون رو،  اند. ازاین اختیار دانسته

اسـت کـه   اي  مسـئله با توجه به اینکه موضوع این مقاله گردد.  فواعل مختار جاري نمیبر این قانون فقط در علل طبیعی و مادي جریان دارد و 
  اي و از حیـث روش،  کتابخانـه ، آوري مطالب از حیث جمعشد،  مراجعه مینظران این عرصه  ار فیلسوفان و اندیشمندان و صاحببه آثدر آن باید 

ـ  و »و معلولی علّیجبر «این مقاله ضمن تبیین قانون فلسفی . تحلیلی و از حیث هدف بنیادي استـ   توصیفی ۀ اثبات آن، دیدگاه مخالفان و ادل
و  علّـی تـالزم  «یا  »و معلولی علّیجبر «ناسازگاري ظاهري موجود میان اختیار و قانون عقلی  ۀرفع شبهکرده و براي تحلیل و بررسی آنان را 
گردد که حق با مشهور حکماست کـه هـیچ معلـولی امکـان      می روشنو تحلیل آن و قانون عقلی کوشیده است. با تأمل در این اصل » معلولی

خصـوص  حتـی در  ، این قانون عقلی استثنابردار نیسـت است.  حتمی و قطعی ،تحقق معلول، خود ندارد و با وجود علت تامه ۀتخلف از علت تام
 السـؤ فواعل مختار نپذیریم اختیار فاعل زیرخصوص  اگر این قانون را در ،بلکه بعکس، رگز مستلزم جبر نیست. پذیرش آن هم هفواعل مختار

  فاعل مختار براي وقوع فعل منافات دارد. ةت ارادعلّیآید و این با  می تخلف فعل از اراده الزمرود؛ زیرا  می

  ترجیح بالمرجح.، الشیء ما لم یجب لم یوجد، اراده، اختیار، و معلولی علّیتالزم ، و معلولی علّیضرورت ، تعلیاصل  ها: کلیدواژه
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  مقدمه 
یکـی از   »و معلـولی  علّـی جبر «یا  »و معلولی علّیضرورت « ةقاعد

از  و به باور بسیاري از اندیشمندان و فالسفه، »تعلی«فروعات اصل 
کند کـه بـا وجـود علـت      می . این قاعده بیاناستقواعد بدیهی عقل 

ضروري است و تخلف معلول در صورت  تحقق معلول واجب و، تامه
تحقـق  ، که با نبود علـت تامـه   همچنان ؛وجود علت تامه محال است
تنـاقض   »اختیـار «این قاعده بـا معنـاي    معلول ممتنع و محال است.

آن است که انجام فعل و ترك آن » اختیار«زیرا معناي  ظاهري دارد؛
ضـرورت  « ةحال آنکه طبق قاعـد ، و براي فاعل مختار مساوي است

تحقـق فعـل   ، فعـل محقـق گـردد    ۀاگر علـت تامـ   ،»معلولی و علّی
 ۀگردد و اگـر علـت تامـ    می ضروري است و فعل به طور قطع موجود

و  گـردد  و فعل موجود نمیاست تحقق آن ممتنع ، فعل محقق نگردد
  .ماند دیگر جایی براي اختیار فاعل باقی نمی ،رو ازاین

با اختیار فاعل  »و معلولی علّیضرورت « ةناسازگاري قاعد ۀشبه
 ةمختار موجب شده است تا برخی از اندیشمندان اسالمی منکر قاعـد 

زیرا آن را منـافی بـا اختیـار واجـب     ؛ شوند »و معلولی علّیضرورت «
لـیکن  ، اند برخی دیگر تن به جبر داده .اند تعالی و اختیار انسان دانسته

زیـرا انکـار   ؛ ایی دارنـد پذیرفتن هریک از این دو نظریه تالی فاسـده 
» تعلیــ«موجـب انکـار اصـل     »و معلـولی  علّـی ضـرورت  «قـانون  

یـک اصـل بـدیهی و عمـومی      »تعلی«حال آنکه اصل ، و گردد می
موجـب جبـر در افعـال     ،همچنین انکار اختیار در واجب تعـالی . است
حال آنکه هیچ چیزي وراي ذات الهی نیست تا او را ، و گردد می الهی
بـرخالف وجـدان و آن    هممجبور بودن انسان سازد. ر مجبو علیبر ف

 آن،عـالوه بـر   . یـابیم  می چیزي است که ما در خود با علم حضوري
سلب اختیار از انسان مستلزم عبث و لغو بودن تکلیف، ثواب و عقـاب  

  گردد. و وعد و وعید می
کـه ایـن    ایجـاب کـرد  ضرورت ، با توجه به اهمیت این موضوع

تا تنـافی ظـاهري میـان     لحاظ علمی بررسی کنیماز  ،له را دقیقئمس
حل و رفـع گـردد.    »اختیار فاعل«و  »و معلولی علّیضرورت « ةقاعد

 ،تحریـر درآمـده   ۀهاي مشابهی به رشت مقاله ،در رابطه با این موضوع
رو، در مقالۀ حاضر  لیکن جامع همۀ ابعاد و جهات این موضوع نیستند. ازاین

تفسیر مفاهیم و اصطالحات اساسی بحث،  سعی شده است پس از تبیین و
دیدگاه موافقان و مخالفان قاعدة ضرورت و ادلۀ هریک تحلیل و بررسـی  

  شود و در نهایت، نظر صحیح و مختار ارائه گردد.

عبـارت   ،پرسش اصلی که این تحقیق به دنبال پاسـخ آن اسـت  
 »و معلولی علّیضرورت « ةتوان میان قاعد می است از اینکه: چگونه

الزم  ،جمع کرد؟ براي تبیین دقیق مفاد این پرسش »اختیار فاعل«و 
  پاسخ داده شود:ذیل هاي فرعی  است به پرسش

  چیست؟ »و معلولی علّیضرورت «. مفهوم 1
  چیست؟ »اختیار«. معناي 2
  چیست؟ »اراده«. معناي 3
  تعالی و انسان چیست؟ . تفاوت اختیار و اراده در واجب4

  ساسیمفاهیم و اصطالحات ا
  اصطالحات اساسی و مفاهیم مرتبط با بحث عبارتند از : 

  ؛هاي آن هو برخی فروع و شاخ »تعلی«قانون اصل . 1
  و تفاوت آن دو در واجب تعالی و انسان.» اراده«و » اختیار«. معانی 2

  »و معلولی علّیقانون . «1
اي  عبارت است از اینکه هر معلـول و پدیـده  » قانون علّی و معلولی«
از به علتی دارد؛ یعنی هرگاه معلولی در خارج تحقـق یابـد، نیازمنـد    نی

علت است. به عبارت دیگر، وجود معلول در خارج، حکایـت از وجـود   
تواند بدون علت تحقق پیـدا کنـد.    علتش دارد. پس هیچ معلولی نمی

این قانون یک قانون بدیهی و عمومی است و یکی از قـوانین عقلـی   
هاي کلی قواعد و قـوانین همـۀ علـوم اسـت؛      پایهبوده که از ارکان و 

زیرا نفی قانون قطعی علّی و معلولی مستلزم آن اسـت کـه پیـدایش    
حوادث و رخدادهاي جهـان بـدون علـت و سـبب باشـد؛ یعنـی هـر        

اي خود به خود و بدون آنکه چیزي در تحقق آن دخالت داشـته   پدیده
اتفـاق اسـت کـه     باشد به وجود آید، و این به معناي پذیرش صدفه و

،  3، ج1382از ضـروریات عقلـی اسـت (ر.ك: طباطبـائی،     امتناع آن 
  ).28، ص 2، ج1379؛ مصباح، 92ص

، ذهن چنـد  »قانون علّی و معلولی«و » علیت«با تأمل در مفاد اصل 
آورد که در اینجا، فروعـی   دست می فرع و شاخۀ دیگر از این اصل کلی به

شـود: یکـی از احکـام و فـروع      که مرتبط با بحث این مقاله است ذکر می
ایـن اسـت کـه علـت بـه معلـول ضـرورت و        » علیت و معلولیت«قانون 

ین بدان معناست که با وجود علـت تامـۀ شـیء، تحقـق     دهد. ا وجوب می
، »علت«ناپذیر است. این قانون از تحلیل مفهوم  معلول، ضروري و تخلف
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شود؛ زیرا هرگاه علت یک پدیده به نحو کامل و مطلـوب بـه    استنتاج می
ـته باشـد در ایـن       وجود آید و هیچ مانعی براي تحقق معلـول وجـود نداش

اهد شد. این قـانون را نیـز جمهـور حکمـا     فرض، وجود معلول قطعی خو
اند که قابل انکار نیست و مخالفت با آن را  امري ضروري و بدیهی دانسته

ضـرورت یـا   «دانند. ایـن قـانون، قـانون     مخالفت با یک قانون عقلی می
، 1382شـود ( ر.ك: طباطبـائی،    خوانده مـی » تالزم یا جبر علّی و معلولی

  ).57ـ55، ص 2، ج1379؛ مصباح، 94- 93، ص 3ج
و معلـولی داراي دو   علّـی قابل تأمل آن است که ضـرورت   ۀنکت

  :وجه است
گردد تحت عنـوان   می وجهی که در مباحث مواد ثالث مطرح. 1
ضـرورت بـالغیر   ة کننـد  که بیان »الشیء ما لم یجب لم یوجد«ة قاعد

بدین معنا کـه وجـود معلـول تـا     ؛ آن است ۀعلت تام ۀمعلول از ناحی
یعنی معلـول  ؛ شود موجود نمی، علت تامه واجب نگردد ۀاحیوقتی از ن

 کنـد و سـپس موجـود    مـی  علت تامـه وجـوب پیـدا    ۀنخست از ناحی
البتـه  ؛ نامنـد  مـی  »ضـرورت سـابق  «حکما این ضرورت را . شود می

ـ   و آن هسـت   علـت تامـه   ۀضرورت دیگري نیز براي ممکـن از ناحی
ز وجـود و  یعنی ضرورت و وجوبی که پس ا؛ است »ضرورت الحق«

  .تحقق معلول است
ضـرورت  « وجهی که در مباحث علت و معلول تحـت عنـوان  . 2

گـردد و آن را   مـی  مطـرح  »وجود معلول در ظرف وجود علـت تامـه  
 حکمـا ایـن ضـرورت را   . خواننـد  مـی  »و معلـولی  علّیتالزم  ةقاعد«
  نامند. می» ضرورت بالقیاس«

واجب مع وجـود   وجود کل معلول«گوید:  می باره در اینسینا  ابن 
و هما معاً فی الزمـان او   ،و وجود علته واجب عنه وجود المعلول ،علته

  ).171الف، ص1387سینا،  (ابن» الدهر... 
أن کـل ممکـن    ،اعلـم : «گویـد  می باره ننیز در ای صدرالمتألهین

محفوف بالوجوبین، أحدهما الوجوب السابق و هو کـون علتـه بحیـث    
 ةو الثانی الوجـوب الالحـق و هـو الضـرور     ،یجب لها التأثیر و اإلیجاد

 بشرط المحمول، فإن کل موجود حین وجوده یمتنع أن یصیر معـدوماً 
ص  2ج، 1382ر.ك: صـدرالمتألهین،  ( اجتمـاع النقیضـین   لـة إلستحا

  ).227- 226و 224، ص1ق، ج1428، ؛ همو707
  :هر ممکنی داراي دو ضرورت است ،بنابراین

علـت تامـه    ۀاست که از ناحیـ و آن ضرورتی ؛ ضرورت سابق. 1
شود معلول  موجب میگردد که  می پیش از تحقق معلول به او افاضه

  .محقق گردد ،از حالت تساوي خارج شده
پـس از موجـود   ، ضرورتی است که به معلول؛ ضرورت الحق. 2

ضــرورت بشــرط «بـه آن   ،اصــطالح و درگــردد  مـی  شـدن ملحــق 
وجود ، لفعل موجود استیعنی مادام که ممکن با؛ گویند می» محمول

  .براي آن ضرورت دارد و ممتنع است با عدم جمع شود
 ،»تعلیـ «از مطالب گفته شده به دست آمد که بر اساس قانون 

. هر معلولی نیازمند علت بوده و وجودش متوقف بر وجود علت اسـت 
 »تعلی«و از قانون  ،تحقق معلول بدون علت محال است روي، بدین

گردد  می متفرع »و معلولی علّیضرورت «قانون  قانون دیگري به نام
  :دو ضرورت است ةکنند که بیان
باره دوگونـه ضـرورت بـالغیر قابـل      که در این؛ ضرورت بالغیر. 1

  :تصور است
ـ  ؛ ضرورت سابقالف.   ۀکه ضرورت پیش از وجود معلـول از ناحی

  .علت تامه است
 که ضرورت پس از به وجود آمدن معلـول از ؛ ضرورت الحقب. 

  .علت تامه است ۀناحی
که عبارت است از اینکه بین وجود معلول و ؛ ضرورت بالقیاس. 2

یعنـی وجـود معلـول هنگـام     ؛ اسـت برقرار وجود علت تالزم طرفینی 
وجـود علـت تامـه نیـز      ،از سوي دیگـر  .وجود علت تامه واجب است

 علّـی تالزم « ةقاعد ،به عبارت دیگر. هنگام وجود معلول واجب است
و معلـول در   ۀتالزم ضروري میان علت تامـ  ةدهند نشان، »و معلولی

 ولـی . که وجود هریک با وجود دیگـري ضـروري اسـت   ، وجود است
ضرورت بالغیر معلول  ةکنند بیان »الشیء ما لم یجب لم یوجد«قاعدة 
تعلق معلول به علـت   ۀیعنی فقط به جنب؛ آن است ۀعلت تام ۀاز ناحی

معلول تا زمانی کـه   ؛علت توجه دارد ۀز ناحیو ضرورت یافتن معلول ا
موجـود  ، علت واجب نگردد ۀبه حد ضرورت نرسد و تحقق آن از ناحی

گردد و سپس  می نخست وجود برایش ضروري پس معلول. شود نمی
  شود. می موجود

ـئلۀ     ضـرورت  «در اینجا، یک نکته قابل توجه اسـت و آن اینکـه مس
ورت سـابق علّـی و ضـرورت    ضر«در کتب فلسفی به دو صورت » سابق

در ایـن  » ضرورت الحـق «مطرح گردیده که تفاوت آن با » سابق معلولی
ضـرورت  «است که این ضرورت وصف حال متعلق موصوف است، ولـی  

  ).264وصف حال موصوف است (همان، ص» الحق
گـردد و بـر اسـاس     می(وجودي) به علت بر علّیضرورت سابق 
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مـا   ءالشـی « :بایـد گفـت   ،»ما لـم یجـب لـم یوجـد     ءالشی« ةقاعد
، 6، ج1368، (ر.ك: جـوادي آملـی  » یوجـد  تتحقق علته التامـه لـم   لم

، معلول تحقق پیدا نکنـد  ۀعلت تامزمانی که ) یعنی تا 256- 254ص
  شود. معلول ایجاد نمی

انتساب وجود ماهیت  حیث(ماهوي) از  »ضرورت سابق معلولی«
یت معلول واجـب  یعنی تا علت وجود را براي ماه؛ به وجود علت است

زیرا ماهیـت نسـبتش بـه وجـود و     نماید؛ تواند آن را ایجاد  نمی، نکند
 ،عدم یکسان است و ترجیح یکی از دو طرف متساوي بـدون مـرجح  

 »تـرجیح بالمـرجح  « ةاین مطلب تحـت عنـوان قاعـد    .محال است
و  »تعلیـ «ایـن قاعـده نیـز یکـی از فـروع اصـل       . گردد می مطرح

 ،ممکنی نیاز به مرجحی دارد ةحقق هر پدیدآن است که ت ةکنند بیان
 دلیل بر این مطلب را. ممکن بدون مرجح محال است ةو تحقق پدید

  توان به طور خالصه چنین تقریر کرد: می
گـرایش   ،بنـابراین . عدم  یکسان اسـت  نسبت ممکن به وجود و

ـ    . خـودش نیسـت   ۀممکن به یکی از دو طرف وجود یـا عـدم از ناحی
زیرا اگر ممکن ؛ ست ممکن بدون مرجح موجود شودمحال ا ،رو ازاین

با اینکه امکان عدم را دارد موجود شود، سؤال از وجود یافتن آن قطع 
ـته شـود و معلـول     گردد، تا آنکه تمام راه نمی هاي عدم بر روي معلول بس

به حد وجوب و ضرورت برسد. پس براي خروج ممکن از حالت تسـاوي،  
مرجح همان علت تامه است که وجود معلـول  نیاز به مرجحی است و آن 

  ).75- 74ق، ص1424کند (ر. ك: طباطبائی،  را ایجاب می

  »اراده«و  »اختیار«. 2
حلی مناسب بـراي   راه ۀو اختیار و ارائ علّیضرورت  ۀبراي تبیین رابط

هـاي مختـار    با فاعل علّیکه میان ضرورت  ،دفع ناسازگاري ظاهري
و تفـاوت   »اختیـار «و  »اراده«تدا معانی الزم است اب، رسد می به نظر
  در واجب تعالی و انسان روشن شود:آن دو 

  »اختیار«معانی الف. 
  معانی متعددي دارد: »اختیار«

و آن عبارت است از اینکـه فاعـل    ،اختیار در برابر جبر محض. 1
شعور فعل را بر اساس خواست خودش و بدون اینکه مقهور فاعل  ذي

  .جام دهدان ،دیگري واقع شود
و آن عبارت است از اینکه انتخـاب فعـل    ،اختیار در برابر اکراه. 2

براساس گرایش درونی و میل و رضـایت خـود فاعـل باشـد و هـیچ      
  عاملی او را وادار  به انجام فعل نکند.

و آن عبارت است از اینکه انتخاب کار  ،اختیار در برابر اضطرار. 3
  واقع شدن فاعل نباشد. در اثر محدودیت امکانات و در تنگنا

اینکه ، و آن عبارت است از معناي انتخاب و گزینش ه اختیار ب. 4
بر دیگري ترجیح دهد ، یکی را فاعل از میان دو نوع گرایش متضاد

  ).96، ص 2، ج1379(ر.ك: مصباح، 

  »اراده«معانی ب. 
  نیز معانی متعددي دارد: »اراده«

  ؛پسندیدنمعناي دوست داشتن و ه ب »اراده. «1
معناي تصمیم بر انجام کار و قصد کردن که متوقف بر   به» اراده. «2

دربـارة  » اراده«تصور و تصدیق به نوعی فایده براي آن است. این معنـا از  
  رود و فعل غریزي نفس است. موجودات غیرعاقل هم به کار می

معناي تصمیم و عزم بـر انجـام کـار کـه ناشـی از       به » اراده. «3
موجـودات عاقـل   این معنا از اراده اختصاص به . عقالنی باشدترجیح 

گیـرد   دارد و مرادف با فعل تدبیري و در برابر فعل غریـزي قـرار مـی   
  ).95، ص 2، ج1379(ر.ك: مصباح، 

ــاوت . 3 ــار«تف ــالی و   »اراده«و  »اختی ــب تع در واج
  انسان

حقیقت قدرت اسـت کـه    ةبلکه مقوم و سازند ،اختیار از مبادي قدرت
دارد و جـزو صـفات ذاتـی    تعالی وجود  و اتم در ذات حق اعالنحو  به

اوست. به عبارت دیگر، اراده حقیقی و ذاتی فقط از آن خداوند است و 
در اختیـار خـود مجبورنـد و اختیـار خـود را از جانـب       دیگر موجودات 

، 6ج، ق1428. ك: صـدرالمتألهین،  کننـد (ر  مـی  تعـالی دریافـت   حق
فاعـل مختـار کسـی    «گوید:  می باره در این صدرالمتألهین .)265ص

ص ، (همـان » دهد می است که فعل خود را از روي علم و اراده انجام
و  )دوست داشـتن ( »حب«تعالی به معناي  ). اما اراده را در واجب282

همان محبت خداونـد  ، اند که در مقام ذات دانسته )پسندیدن( »رضا«
عبـارت   ،و در مقـام فعـل   ،نسبت به ذات خویش و کماالت آن است

است از: رضاي الهی بـه وقـوع فعـل. امـا اراده در انسـان، کیفیـت و       
 بــه نظــر ).95و90، ص2، ج1379حــالتی نفســانی اســت (مصــباح، 

رسد حق آن است که اراده یک صفت ذاتی اسـت و اطـالق ایـن     می



   ۵۳تالزم علّي و معلولي و رابطة آن با اختيار 
 

یعنـی  ؛ فاعل مختار اسـت  خداوند به این معناست که او ذاتاً برصفت 
تعـالی   پـس اراده حـق  . ت قهر و جبر هیچ قـاهري نیسـت  فعل او تح

اختیـار  ۀ انسان نیز اراده نشـان  بارةدر. چیزي جز مختار بودن او نیست
خواهد این اراده را اعمال کنـد   می اما هنگامی که انسان، ذاتی اوست

 ،خداونـد  خصـوص حال آنکـه در  ، و مقدمات دارد یک سلسلهنیاز به 
یرا واجـب تعـالی در اعمـال اراده بـراي     ز؛ نیاز به این مقدمات نیست

اش  بلکه اراده، ذات خود ندارد ينیاز به هیچ امري ماورا ،وقوع فعلش
أَن یقُـولَ لَـه کُـن     إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئاً«: همان تحقق فعلش است

  ).176- 174ص ،1، ج1384 سبحانی،: (ر.ك )82: یس(» فَیکُونُ
در اینجا، مناسب است توضیحی دربـارة افعـال اختیـاري انسـان     

شود مبتنی بر چنـد   داده شود: هر فعل اختیاري که از انسان صادر می
کنـد،   مقدمه است: ابتدا انسان فعل را و سپس فایدة فعل را تصور می

نمایـد. پـس از آن انسـان در درون خـود،      سپس فایده را تصدیق می
کند و در اثر تأمل و مقایسه و  ی فعل پیدا میشوقی نسبت به اثر نهای

دهد در نفـس او، عـزم و جـزم     سنجشی که نسبت به فعل انجام می
گردد. در مرحلـۀ آخـر، ارادة انجـام فعـل      براي انجام فعل حاصل می

گـردد؛ یعنـی    شود که منجر به صدور فعـل در خـارج مـی    حاصل می
در خـارج   شـود و فعـل   هاي بدن مـی  باعث تحریک عضالت و اندام

پذیرد. اما برخی از اندیشمندان اسالمی معتقدند: عالوه بـر   تحقق می
شود  مراحل گذشته و پس از اراده، مرحلۀ دیگري در نفس حاصل می

» اختیار« و یا » طلب«و آن تهاجم نفس به سوي فعل است و آن را 
طلب کردن «گردد که  نامند، ولی با کمی تأمل و دقت، روشن می می

طلـب  «ندارد. بنـابراین،  » اراده کردن«معنایی غیر از » کردن و اختیار
است که یک کیفیت و حالت نفسانی اسـت.  » اراده«همان » و اختیار

البته باید به این مسئله توجه داشـت کـه مقـدمات افعـال اختیـاري،      
غیراختیاري هستند و الزمۀ اختیـاري بـودن فعـل مسـتلزم اختیـاري      

زیرا مقدمات فعل اختیاري جـزو افعـال   گردد؛  بودن مقدمات فعل نمی
عضالنی نیستند تا پیدایش و عـدم پیـدایش آنهـا وابسـته بـه اراده و      
دیگر مقدمات باشد. عالوه بر آن، فرض اختیاري بودن مقدمات فعـل  

گردد که امري محـال و ممتنـع اسـت.     اختیاري، مستلزم تسلسل می
یابـد   ري میهمچنین هر کس با مراجعه به درون خود و به علم حضو

که نسبت به انتخاب خود فعل، اختیـار و آزادي دارد،  نـه نسـبت بـه     
اختیـاري بـودن   رو، اختیاري بـودن فعـل مسـتلزم     مقدمات آن. ازاین

  ).174- 172، ص3، ج1382مقدمات آن نیست (ر.ك: طباطبائی، 

  »علّی و معلولیضرورت «ة دیدگاه موافقان قاعد
و  علّـی ضـرورت  « ةموافقان قاعدجمهور حکماي اسالمی به عنوان 

 :معتقدنـد » الشیء ما لم یجب لم یوجـد « ةو بر اساس قاعد »معلولی
شامل  ،رو ازاین. ضروري است و استثناپذیر نیست ینظام نظام هستی

گـردد و   ، مـی که جزئی از حوادث این جهان است ،افعال فاعل مختار
. نـدارد  این موضوع هـیچ منافـاتی بـا آزادي و اختیـار فاعـل مختـار      

و  علّیضرورت «اي میان قانون  تنها هیچ نوع مالزمه آنان نه ،رو ازاین
اي  بلکه همچنـین هـیچ مالزمـه   بینند،  نمیو جبر در افعال  »معلولی

ـ و معلـولی و اختیـار فاعـل قا    علّـی میان عدم ضـرورت   . ل نیسـتند ی
اي در این  هیچ پدیده ،»و معلولی علّیضرورت «طبق اصل  ،بنابراین
هـر   روي، . بـدین شـود  بدون وجوب و ضـرورت موجـود نمـی   جهان 

 ،ضروري خواهد بـود  اش تحقق محقق شود اش معلولی اگر علت تامه
آن تحقق نداشـته   ۀو اگر علت تام ،محال است و چنانچه تحقق نیابد

تحقـق نیـافتنش   ، فقدان شرایط یا وجـود موانـع  سبب خواه به ، باشد
تحقـق یـافتن آن در چنـین     ،بـه عبـارت دیگـر    .ضروري خواهد بود
که در این جهان تحقق  ،پس هر موجود ممکنی. فرضی محال است

و در صـورت عـدم    ،آن حکایـت دارد  ۀاز وجود علت تام ،کند می پیدا
  .علت تامه حکایت دارد فقدانتحقق آن، از 

و ضـرورت   »و معلـولی  علّـی تالزم « ۀفالسفه براي اثبات نظری
  از جمله: اند؛ دهکراقامه  ، دالیلیپیشین علّی

واجب نگـردد و بـر همـان    ، اش اگر ممکن با وجود علت تامه. 1
 ۀعلـت تامـ  ۀ، اش بود باقی بماند، علت تام حالی که قبل از علت تامه

  .بالفعل نخواهد بود
ولـی آن را   ،یک شیء موجود باشـد  ۀبیان استدالل: اگر علت تام

و امکـان هـم    ،هنوز هم در حالت امکان قرار دارد، واجب نکرده باشد
پس هنوز نیازمند به علت دیگري غیـر از  . سبب احتیاج به علت است

بـدین معناسـت کـه علـت     ، ایـن امـر اوالً  . مفروض است ۀعلت تام
تامـه نباشـد کـه خـالف فـرض و      ، مفروض که تامه فرض شده بود

مستلزم این است که هرگز معلول موجـود   ،ثانیاً. مستلزم تناقض است
و اگر فـرض شـود هنـوز     .شود می کالم به علت دومزیرا نقل ؛ نباشد

پـس  اسـت،   معلولش ممکن است و امکان هم سبب احتیاج به علت
 يهنوز به علت دیگر ،بنابراین. هنوز معلول در حالت امکان قرار دارد

معلـول را   علـت وقتی تا  ،بنابراین. نیاز دارد و این نیاز برآوردنی نیست
الف، 1387سینا،  موجود کند (ر.ك: ابنواجب نکند، امکان ندارد آن را 
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ــو، 171- 169ص ، 1388؛ همــــو، 549- 548ب، ص 1387؛ همــ
مجموعـه  و  تلویحـات ، االشراق حکمةدر  شیخ اشراق .)50- 49ص

 نزدیک به همین استدالل را آورده است (ر.ك: سهروردي، ،مصنفات
  ).135، ص3، ج1388؛ همو، 276ص ، 2 ، ج1393
تحقق معلول ، اش واجب نگردد مهاگر ممکن به وجود علت تا. 2

 دیگري نیاز خواهد داشت و این روند ادامـه  ۀاز علت تامه به علت تام
  .یابد و مستلزم تسلسل است می

، علت تامه واجـب نشـود   ۀبیان استدالل: اگر وجود معلول از ناحی
وجـود معلـول را ممتنـع    ، زیرا علت تامـه ؛ وجودش ممکن خواهد بود

وجـود  ، معلول از علـت تامـه ممکـن باشـد     حال اگر تحقق. کند نمی
زیرا علت دیگري باید بیاید تـا  ؛ کند می معلول به علتی دیگر نیاز پیدا

در ایـن  . معلـول را ایجـاد کنـد   ، گـذارد  می با تأثیري که بر علت تامه
 معلول در تحقق خود از علت تامه به علت دیگري نیـاز پیـدا   ،صورت

. گـردد  مـی  مسـتلزم تسلسـل  یابـد و   مـی  کند و این رونـد ادامـه   می
پـس هرگـاه   . پـذیرد  نیاز معلول به علت هرگز پایان نمـی  سان، بدین

اي که وجود معلول بر امر دیگري غیر  گونهه ب ،علت تامه محقق شود
پـس  . گردد می علت واجب ۀاز آن متوقف نباشد تحقق معلول از ناحی

 :ك ر.شـود (  موجود نمی، اگر وجود معلول از ناحیه علت واجب نگردد
  ).709- 708، ص2، ج1382صدرالمتألهین، 

 دلیلی ذکـر  ،نیز براي اثبات این ادعا االسفاردر صدرالمتألهین . 3
کند که به طور خالصه عبارت است از اینکـه نسـبت ممکـن بـا      می

 محال است که بدون مرجحی روي، . بدینوجود و عدم یکسان است
ممکن با اینکـه جـایز   گردد که  می زیرا این سؤال مطرح؛ موجود شود

وجـود معلـول را ضـروري     چرا موجود شد؟ اگر علت تامـه ، بود نباشد
بـاز همـان    ،موجود گردد نگرداند و معلول بدون آنکه وجوب پیدا کند

چـرا موجـود   ، شود که با اینکه جایز بود معـدوم شـود   می سؤال تکرار
هاي عدم بـر روي معلـول    گردد که راه می شد؟ این سؤال وقتی قطع

پـس تـا   . بسته باشد و معلول به حد وجوب و ضرورت رسـیده باشـد  
آورد  وجود نمیه علت تامه وجود معلول را ضروري نکند آن را بوقتی 
  ).226- 224ص، 1ق، ج1428صدرالمتألهین، (ر.ك: 
هرگـز موجـود   ، اگر معلول با وجود علت تامه ضروري نگـردد . 4

ل وجـود پیـدا نخواهـد    معلو، زیرا تا راه عدم بسته نباشد؛ نخواهد شد
 ،بنـابراین  .آیـد  مـی  اجتمـاع نقیضـین الزم   ،در غیر این صـورت . کرد

علت تامه ضروري شده و تمام فـروض   ۀنخست وجود معلول از ناحی

ــرد   ــدم آن ط ــپس ع ــده اســت     گردیــده، س ــول موجــود ش معل
در  عالمــــه طباطبــــائی ).274- 275، ص2، ج1380(ســــبزواري،

  :دهد می استدالل ارائه تقریر دیگري از این الحکمة ةينها
، نبـود  اش واجب نباشد اگر وجود معلول در ظرف وجود علت تامه

معلول با وجود علت تامه از نبود زیرا فرض ؛ معلول ممکن خواهد بود
یا علت عـدم معلـول محقـق اسـت و در عـین      : دو حال خارج نیست

 علت وجود معلول هم محقق است کـه ایـن اجتمـاع نقیضـین     ،حال
در نیسـت کـه   علت عدم معلول محقـق   یاو ؟ محال استشود و  می

آید تحقق عدم معلول بدون علت باشـد و ایـن    می الزم ،این صورت
وجود معلول ضرورت ، پس در ظرف وجود علت تامه. نیز محال است

  ).205ص، ق1424، یئکند (ر.ك: طباطبا می و وجوب پیدا

  »و معلولی علّی« ةدیدگاه مخالفان قاعد
ضـرورت علّـی و   «گاه مشهور حکما، دیدگاه مخالفان قاعدة در مقابل دید

کلـی، اصـل    طور اند: یک دسته به قرار دارد. این گروه بر دو دسته» معلولی
ـتۀ دیگـر منکـر اصـل      را انکار می» علیت« کنند (متکلمان اشاعره) و دس
» ضـرورت علّـی و معلـولی   «نیستند، بلکه یا در پذیرش اصـل  » علیت«

د، مانند برخی از متکلمان و اندیشمندان معاصر همچـون  ان دچار تردید شده
پذیرند. دیـدگاه   هاي مختار نمی ، و یا آن را در خصوص فاعلاستاد فیاضی

ـین اسـت.    اهللا خـوئی  آيـت و  محقـق نـائینی  برخی از اصولیان مانند  چن
ـین قـانون   » علیت«طورکلی، این گروه اخیر اصل  به ضـرورت  «و همچن

داننـد و غیرمـادي    ر در طبیعت و امور مادي مـی را منحص» علّی و معلولی
رو  دانند، نه علت. ازاین مانند فواعل مختار را نسبت به افعال خود فاعل می

معتقدند: نسبت معلول به علت ضرورت است، ولی نسبت فعل بـه فاعـل   
؛ 139، ص1ق، ج1419ضرورت نیست، بلکه امکان است (ر.ك: نـائینی،  

  .)402- 400، ص1ق، ج1422خوئی، 
، »علّــیضــرورت و جبــر «از ســوي مخالفــان قــانون  ،رو ازایــن

گرفته شده که به » یوجد یجب لم الشیء ما لم«هایی بر قاعده  اشکال
اند و یا این قـانون را   و معلولی شده علّییا منکر ضرورت  ،موجب آن
هـاي مختـار    اند که این قـانون شـامل فاعـل    و معتقد شده  استثنا زده

و  علّـی ضـرورت  «هـایی کـه بـر قـانون      اشـکال  از جمله. گردد نمی
  مطرح شده از این قرار است: »معلولی
بلکـه  ، تنها ضروري نیست نه »و معلولی علّیضرورت « ةقاعد. 1

آید کـه   می الزم، واجب شود، زیرا اگر شیء قبل از وجود؛ محال است
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حـال آنکـه    ، ووجوب داشته باشد، قبل از وجودش ۀیک شیء در رتب
علت  ،به عبارت دیگر. ولی موجود نباشد ،زي واجب باشدشود چی نمی

ـ    .کند می ایجاب، تامه با ایجاد متـأخر از وجـود    ۀپـس وجـوب در رتب
وجـوب وصـف وجـود اسـت و وصـف همیشـه متـأخر از         ؛ زیرااست

وجوب و ضرورت سابق بر وجـود محـال    ،بنابراینقرار دارد. موصوف 
  ).45و  42، ص1388، است (ر.ك: فیاضی

معلـول   ،سخن که اگر علت تامه موجود بود به طور قطـع  این .2
علـت  نبود  ۀنشان ،کند و در غیر این صورت می وجوب و ضرورت پیدا

تـام و  ، فاعـل مختـار   بـارة ایـن سـخن در   ؛ زیراصحیح نیست، است
تواند با اختیار  می اما، علت مختار با اینکه موجود است .صحیح نیست

کـه علـت تامـه     اي وجـود دارد  نمونـه پس . خود فعل را موجود نکند
مختار) باشد، اما معلول وجوب و ضـرورت پیـدا نکـرده باشـد     (فاعل 

  ).617و616، ص 3، ج1382(ر.ك: طباطبائی، 
نیاز ممکـن بـه    تنها چیزي که وجود معلول خواهان آن است. 3

امـا اینکـه   ؛ مرجح و متوقف بودن وجودش بر وجود علت تامه اسـت 
قابـل اثبـات    ، گر معیت وجودي داشـته باشـند  با یکدی معلول و علت

روي  بـدین  ؟چه اشکالی دارد که معلول با فاصله به وجود آیـد . نیست
امـا الزم  ، وجود علت تامه مستلزم وجود معلول اسـت  :توان گفت می

نیست معلول در همان ظرف وجود علت تامه به وجود آید و دلیلی بر 
رابطه ضـروري میـان    ،براینبنا. نداریم ،اینکه ظرف آن دو یکی باشد

امـا هنـوز   ، پس ممکن است علت تامـه محقـق باشـد   . آن دو نیست
وجود نیامده باشد و پس از مـدتی آن را ایجـاد کنـد (ر.ك:    ه معلول ب

  ).206ق، ص1424طباطبائی، 
مستلزم مجبور بودن خداوند  »و معلولی علّیضرورت «قانون . 4

، »علّـی ضـرورت و جبـر   « ةزیرا بر اساس قاعـد ؛ گردد می در افعالش
 ،بنـابراین است.  فعل با فاعل در ظرف تحقق علت تامه وجوب ۀرابط

 ۀکه علـت تامـ   ،مستلزم آن است که خداوند نیز، وجوب وجود معلول
فاعل غیرمختار و مجبـور باشـد و ایـن بـا     ، در آفرینش ،هستی است

  ).207ق، ص1424طباطبائی، حدوث زمانی عالم منافات دارد (ر.ك: 
و معلـولی بـا اختیـار انسـان در افعـالش       علّیقانون ضرورت . 5

، اگـر علـت فعـل تامـه گـردد      ،زیرا بر اساس این قاعده؛ منافات دارد
تحقـق فعـل   ، تحقق فعل ضروري است و اگر علت فعل تامه نشـود 

گاه حالت تساوي براي فاعل وجـود نـدارد کـه     پس هیچ. ممتنع است
بلکه با وجـود  ، نخواهد ترك کنداگر بخواهد فعل را انجام دهد و اگر 

. ممتنع اسـت ، تحقق فعل، ضروري و با نبود علت، تحقق فعل، علت
معنـایش  ، ضروري باشـد  ۀفاعل مختار با فعلش رابط ۀپس اگر رابط

و در ایـن   ،ناپـذیر باشـد   قطعی و تخلف، آن است که صدور فعل از او
نخواهـد  دیگر جایی براي اختیار انسان و اعمـال اراده بـاقی    ،صورت

 ،امکانی است ۀمیان انسان و فعلش یک رابط ۀحال آنکه رابط، و ماند
، تواند هر یک از فعـل و تـرك را کـه بخواهـد     می یعنی او؛ نه وجوب

نسـبت   ؛ زیـرا بدون آنکه ایجاب و ضرورتی در کار باشد، رجحان دهد
او به فعل و ترك مساوي است و همین معنـاي اختیـار اسـت (ر.ك:    

  ).42، ص2، ج1383، شیروانی؛ 207ق، ص1424طباطبائی، 

  بررسی و تحلیل شبهات  
م وجوب ضرورت سابق و تقد ۀناظر به استحالاین شبهه  شبهۀ اول:

بر وجود است، به این بیان که وجوب، محمول بر وجـود اسـت و در رتبـۀ    
متأخر از موضوعش قرار دارد، و این مطلب از بـدیهیات اسـت کـه حکـم     

ـأخر از آن اسـت.      ایجابی همیشـه مترتـب    بـر موضـوعش و در رتبـۀ مت
ـته باشـد؛ زیـرا      درنتیجه، محال است که قبل از وجود معلول وجـوب داش

  آید که حکم در ظرف عدم موضوعش، محقق شود. الزم می
گرفتـه از سـوي علـتش     گوییم: وجوب معلول نشأت می در پاسخ

محال است وجود معلول از وجود علـتش جـدا شـود و     چونو ، است
ایـن   ،در ذات علـت  روي، ، بـدین موجود باشد و معلولش نباشـد علت 

امـا معلـولش    ،پس امکان ندارد علت تامه باشـد . ثریت نهفته استؤم
ایـن  ، رو ازاین. علت آن معلول نخواهد بود ،زیرا در این صورت؛ نباشد

کنـد   مـی  وجـود علـت اسـت کـه واجـب      ۀضرورت و وجوب از ناحی
سابق بـر   ۀدر رتب ،بنابراین. ا کندمعلولش همزمان با خودش وجود پید

این علت تامه است که موجد و مؤثر در معلول اسـت و  ، وجود معلول
دهـد و وجـود آمـدن آن را واجـب و      مـی  به معلول ضرورت و وجوب

در  ،بنـابراین  .گرداند و تفکیک میان آن دو محـال اسـت   می ضروري
بـه   ،امـا از روي مسـامحه   ؛وصف علـت تامـه اسـت    وجوب ،حقیقت

. گـردد  مـی  شود و معلـول متصـف بـه وجـوب     می معلول نسبت داده
وجـود علـت اسـت و حکـم آن     ، در اینجا موضوع حکم ،اساس براین

سابق بر وجود  ۀوجوب و ضرورت تأثیر از آن است و این معنا در مرتب
  .الحق وجود علت قرار دارد ۀمعلول و در مرتب

ضـرورت و وجـوب   « ةاست که قاعد مسئلهناظر به این  شبهۀ دوم:
؛ گـردد  می هنگام وجود علت تامه با فاعل مختار نقض »وجود معلول
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، که فاعـل مختـار علـت اسـت بـراي وجـود معلـول        گونه همان زیرا
تواند علت باشد براي عدم معلول و آن در صـورتی اسـت کـه بـا      می

، داریم که علـت باشـد   اي نمونهپس . اختیار خود معلول را ایجاد نکند
  .اثرش تحقق نداشته باشداما فعل و 

حـد   فـی ـ وجود فاعـل مختـار     :گوییم ، میدر پاسخ به این شبهه
بلکه پس از آنکـه فاعـل   ، دهد به فعل ضرورت و وجوب نمیـ نفسه  

 علـت تامـه  ة او، با آمـدن اراد  ،در این صورت، مختار فعل را اراده کرد
 ،بـه عبـارت دیگـر   . گـردد  مـی  گردد و وقوع فعل حتمی و قطعی می
قق پیدا کردن فعل توسط فاعل پس از آن است که تمام مقدمات تح

و یکی از ایـن   گرددبراي وقوع فعل فراهم شود و تمام موانع برطرف 
اوست که جزء اخیر علت تامه براي وقـوع فعـل    ةمقدمات همان اراد

کنـد و بـا    مـی  پس این اراده است که تحقق فعل را ضـروري . است
 عـدم فعـل ضـروري   ، قـوع فعـل اسـت   و ۀکه علت تام ،نیامدن اراده

مختـار نقـض    »بـا فاعـل   علّـی ضـرورت  « ةقاعد ،بنابراین. گردد می
شود. البته این مقدمات در خصوص فاعل مختـاري همچـون انسـان     نمی

آیـد کـه    دسـت مـی   تعالی، از آیات شریفه و روایات بـه   است، اما در واجب
جملـه آیـۀ شـریفه    ارادة او همان ایجاد و احداث فعلش در خارج اسـت؛ از  

)، و روایـت  82(یـس: » أَن یقُولَ لَـه کُـن فَیکُـونُ    إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئاً«
  کند: که سؤال می از امام کاظم بن یحیی صفوان

مـن   االرادةفقال(ع): ؟ من اهللا و من الخلقاالرادة اخبرنی عن 

و اما من اهللا  ؛و ما یبدو لهم بعد ذلک من الفعل ،الخلق الضمیر

النـه الیـروي و الیهـم و     ؛تعالی فارادته احداثه ال غیر ذلـک 

 فـأرادة .عنه و هی صفات الخلق منفیۀو هذه الصفات  ،الیتفکر

بال لفظ و ال نطق  ،کن فیکون :یقول له .ال غیر ذلک ،اهللا الفعل

 »کما انه ال کیف لـه  ،و ال تفکر وال کیف لذلک همۀبلسان و ال 

  .)110- 109ص ،1، ج1388، (کلینی

ناظر به عدم لزوم وجود معلول در ظـرف وجـود علـت     شبهۀ سوم:
معناست کـه میـان وجـود علـت تامـه و وجـود        بداناین  تامه است.

این امر مستلزم انکار رابطـه و وابسـتگی میـان     .معلولش فاصله شود
میـان علـت و    ۀحـال آنکـه رابطـ   است، و وجود علت و وجود معلول 

را وجود معلول یک وجـود  یز؛ معلول یک رابطه عینی و وجودي است
. رابط و غیرمستقل است و وجودش وابسته بـه وجـود علـتش اسـت    

معـدوم   اش علت تامه ،اگر فرض کنیم در ظرف وجود معلول ،بنابراین
 ،این فرض مستلزم تحقق وجود رابط بدون وجود مستقل است، است

کـه هنـوز    نین فرض وجود علت تامه درحـالی همچ .و این خلف است
ـتقل،     ـتن وجـودي مس معلولش تحقق پیدا نکرده باشد، فرض تحقق داش
که مقوم معلول و مؤثر در معلول خویش است، اما در عین حال معلـول و  
اثر او هنوز محقق نشده؛ یعنی چیزي که تأثیرگذار است محقق باشد، امـا  

خلـف اسـت (ر.ك. طباطبـائی،    اثرش هنوز محقق نشده باشد، ایـن نیـز   
  ).41- 40، ص2، ج1383؛ شیروانی، 206ق، ص1424

و اختیار خداونـد   »علّیضرورت « ةناظر به تنافی قاعد شبهۀ چهارم:
 به این بیان که اگر بپذیریم نسبت معلول به علـت تامـه  ؛ متعال است

خداوند علت تامه بـراي  آنجاکه پس از، نسبت ضرورت و وجوب است
آید او فاعل موجب و مجبور باشد  می الزم، تی استمجموع عالم هس

اما ایـن سـخن از   . و این به معناي سلب اختیار از خداوند متعال است
 ةزیـرا قاعـد  ؛ گردد می عدم درك صحیح از اختیار ذاتی خداوند ناشی

ضرورت وجود معلول هنگـام   ةکه بیان کنند ،»و معلولی علّیتالزم «
زیـرا  ؛ خداوند متعال هیچ منافاتی ندارد با اختیار ،وجود علت تامه است

ذات متعالی او  ياختیار خداوند متعال به این معناست که چیزي ماورا
دلیـل  کنـد.  وجود ندارد تا او را بر انجام کاري و یا ترك کاري مجبور 

را فـرض بگیـریم کـه خداونـد     شـیء  بر این مطلب آن است که اگر 
از دو حال  ءآن شیکند بور متعال را بر انجام فعل و یا ترك فعل مج

. یا معلول او نیسـت . 2 ؛یا معلول خداوند متعال است. 1خارج نیست: 
آید که معلول در وجود علت  می الزم ،فرض بگیریمرا اگر معلول خدا 

یعنـی بـا   ؛ مؤثر واقـع شـود  است، که هستی خود را از او گرفته  ،خود
اینکه معلول وجـودش مترتـب بـر وجـود علـت و متـأخر از علـت و        

و او را مجبـور بـه    گذاردوجودش قائم به وجود علت است در او تأثیر 
وجـوبی کـه معلـول     ،در حقیقـت . و این محال است کند،ایجاد خود 

یعنی وجوبی است کـه  ؛ شود یک وجوب غیري است می بدان متصف
گـاه   پس معلول هـیچ . از خودش داشته باشدنه آنکه  ،علت به او داده

: (ر.كکنـد  تواند در علت خود تأثیر گذارد و او را وادار بـه ایجـاد    نمی
ــائی،  ــیروانی،؛ 208و75ق، ص1424طباطب . )204، ص2ج ،1383 ش

زیـرا در  ؛ نیز محال اسـت  ،که معلول خداوند متعال نباشد ،فرض دوم
الوجود  یا فعل واجب الوجود است و یا خود واجب ءآن شی ،این صورت

 توحیـد ایـن فـرض را باطـل     ۀادل ،و در هر دو صورت ،دیگري است
  ).208ق، ص1424طباطبائی، (ر.ك:  کند می

 فاعـل مختـار حاصـل شـود     ةوجوبی که با اختیار و اراد ،بنابراین
زیـرا بـا خواسـت فاعـل مختـار      ؛ منافاتی با اختیاري بودن فعل ندارد



   ۵۷تالزم علّي و معلولي و رابطة آن با اختيار 
 

جبـر  «ي این گروه در آن است که خطا ،در حقیقت. واجب شده است
 روي، . بـدین اند را به معناي جبر نافی اختیار پنداشته »علّی(ضرورت) 
ل به ضرورت و وجوب صدور معلول از علت یاند که اگر قا گمان کرده

حـال آنکـه   ، و اش سلب اختیار از فاعل مختار است الزمهند، تامه باش
در برابـر اختیـار بـه معنـاي آن      »جبر«زیرا ؛ این گمان درست نیست
و فاعـل   کنـد فاعل را بر انجام فعـل مجبـور    است که عامل بیرونی

فعل را انجام دهد و ایـن معنـا بـا مفـاد     ، تحت قهر آن عامل بیرونی
 ةزیرا مفاد قاعـد ؛ هیچ ارتباطی ندارد »و معلولی علّیضرورت « ةقاعد

ت، آن اسـت کـه ایـن وجـوب و ضـرور      »و معلـولی  علّیضرورت «
یعنی ضرورتی اسـت کـه   ؛ علت تامه است ۀضرورتی است که از ناحی

ضـرورت   ،بنـابراین . دهـد  می علت تامه (مانند فاعل مختار) به فعلش
هیچ منافاتی با اختیار خداوند متعـال پیـدا   ، صدور معلول از علت تامه

دیم که خداوند متعال هرگز تحـت  کرزیرا پیش از این ثابت ؛ کند نمی
شود و این امر هیچ منافاتی با  هیچ عامل بیرونی واقع نمیتأثیر و قهر 
 کـه واجـب تعـالی بـه فعلـش ضـرورت و وجـوب       نـدارد  این مطلب 

  ).48- 47ص، 2، ج1383، بخشد (ر.ك: شیروانی می
قدیم بـودن عـالم و   « ۀبرخی از متکلمان به منظور گریز از شبه

تعـالی  حـق   ةاند: علت آفـرینش عـالم اراد   گفته »مجبور بودن خداوند
زیـرا اگـر مقصـود    ؛ پایه است این نظریه سست و بی .نه ذات او ،است

همچـون دیگـر    ،در این صورت ،ذاتی خداوند باشد ةاراد، آنان از اراده
هـیچ تفـاوتی میـان     ،بنـابراین . عین ذات اوست ،صفات ذاتی خداوند

و اگـر مقصـود    .علت باشد یا اراده علت باشد نخواهد بـود ، اینکه ذات
اراده از صفات فعـل و امـري    ،در این صورت ،خداوند باشد علیف ةاراد
و ممکن  ماسواپس داخل در  .د بر ذات خداوند و بیرون از آن استیزا

. تعـالی خواهـد بـود    و نیازمند به علت اسـت کـه علـتش ذات واجـب    
یعنی ضـرورت صـدور فعـل از     ،هاي پیشین همان اشکال روي، بدین
ـ      کـه  ،تعالی و قدیم بـودن آن  واجب  ۀبـه گمـان متکلمـان بـر  نظری

، یئگـردد (ر.ك: طباطبـا   می فالسفه وارد است بر این نظریه نیز وارد
  .)62- 61ص ،2، ج1383 شیروانی،؛ 212ص، ق1424

بـا   »و معلولی علّیضرورت « ةناظر به ناسازگاري قاعد شبهۀ پنجم:
درك نادرسـت نسـبت بـه     ریشه دراین شبهه نیز . اختیار انسان است

علت ، که یک فاعل مختار است ،زیرا انسان؛ ددار انسان ةاراد اختیار و
تنهـایی موجـب    یعنی وجود فاعل مختار بـه ؛ تامه براي فعلش نیست

فعل انسان داراي عللـی اسـت کـه از     ؛ زیراگردد صدور فعل از او نمی

 فعـل در خـارج محقـق    ،فعل محقـق گشـته   ۀمجموع آنها علت تام
تنهایی فقط یـک جـزء از اجـزاي     انسان خودش به ،بنابراین. گردد می

نـه نسـبت   ، فعل به او نسـبت امکـانی دارد   ،رو ازاین. علت تامه است
حال آنکه مدعاي ما این است که با وجود علـت  ، و ضرورت و وجوب

مسـاوي  ، آن عالوه بـر . گردد می وجود معلول ضروري و واجب، تامه
 ۀتلزم انکـار رابطـ  مسـ ، دانستن نسبت فاعل مختار بـه فعـل و تـرك   

فعـل تحقـق    ۀزیرا باید بپذیریم با آنکه علت تامـ ؛ گردد می» تعلی«
همچنان فعـل نسـبت بـه وجـود و     ، دارد و تأثیر خود را گذاشته است

که  باید بپذیریم که یک فعل درحالی ،دیگر سوياز  .عدم تساوي دارد
خود و بدون عاملی کـه   هخود ب، نسبتش به وجود و عدم یکسان است

جودش را بر عدمش ترجیح بدهد و بدون آنکه شیئی در بـه وجـود   و
ه و فصد«بتواند موجود گردد و این همان معناي ، آمدن آن مؤثر باشد

قلی است (ر.ك: طباطبـائی،  است که بطالن آن از بدیهیات ع »اتفاق
؛ شــــیروانی، 165- 163، ص3، ج1382؛ همــــو، 207ق، ص1424
  ).44- 42، ص2، ج1383

انسان با در نظر  بارةدر »و معلولی علّیضرورت « ةقاعد ،بنابراین
اختیـار و آزادي انسـان را   ، گرفتن علل و مقدمات افعـال اختیـاري او  

و چنانچه این قاعده را نسـبت بـه افعـال انسـان انکـار       ،کند می تأیید
کـه   زیـرا درصـورتی  ؛ گردد می کنیم موجب سلب اختیار و آزادي از او

علـت  ، کند می را انتخاب و اراده علیخود فانسان بر اساس اختیار آزاد 
بـه   ،گردد و فعل در این مرحلـه  می او کامل و تام ةتحقق فعل با اراد

و این ضـرورتی کـه از    ،شود می تحقق آن واجب ،حد ضرورت رسیده
گیرد هیچ منافاتی بـا اختیـار انسـان     می فاعل سرچشمه ةاختیار و اراد

انتخـاب و  ، دهـد  مـی  وجوبزیرا چیزي که به فعل ضرورت و ؛ ندارد
 ه،پس معناي این ضرورت بر اساس این قاعـد . خود انسان است ةاراد
است که افعال انسان با اختیـار و ارادة او ضـرورت و وجـوب پیـدا     آن 
؛ 207ق، ص 1424گردند (ر.ك: طباطبایی،  کنند و از او صادر می می

  ).165- 163، ص3، ج1382همو، 
مقـدمات  چـون  د و آن اینکـه  شـو  مـی  اي مطرح شبهه ،در اینجا

پس افعـالی کـه از انسـان    ، غیراختیاري هستند افعال اختیاري انسان
هـر چیـزي کـه مقـدمات آن      ؛ زیـرا انـد  گردد غیراختیـاري  می صادر

  .خودش نیز غیر اختیاري است غیراختیاري باشد
زیـرا درسـت اسـت کـه مقـدمات      ؛ این سخن صحیح نیست پاسخ:

اختیـاري بـودن فعـل     ۀاما الزمـ  ،هستندغیراختیاري ، افعال اختیاري
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مقـدمات فعـل    نیسـت؛ زیـرا  مستلزم اختیاري بـودن مقـدمات فعـل    
تا پیدایش و عدم آنها وابسته بـه   افعال عضالنی نیست واختیاري جز

فـرض اختیـاري بـودن     آن،عـالوه بـر   . اراده و دیگر مقدمات باشـد 
و  گردد کـه امـري محـال    می مستلزم تسلسل مقدمات فعل اختیاري

بـا مراجعـه بـه درون خـود و بـا علـم       کس همچنین هر. ممتنع است
یابد که نسبت به گزینش و عدم گـزینش فعـل اختیـار     ، میحضوري

 آن،اضـافه بـر   . کند دارد و هیچ چیزي او را بر انجام فعل مجبور نمی
یکی از قوانین و سنن حـاکم بـر کـل جهـان هسـتی آن اسـت کـه        

متصـل   ،سلسله علل و معلوالتاساس  حوادث و رخدادهاي جهان بر
و  ،انسان خود نیز جزو این سلسله علـل اسـت   ةو مرتبط هستند و اراد

یعنی یکـی از عوامـل مـؤثر در ایـن     نیست؛ از این سلسله علل خارج 
اثر در غیر خود  ،خود ۀانسان است که به نوب ةخود اختیار و اراد، جهان

یـار و آزادي از  لب اختموجـب سـ   ،گذارد و این امر به هیچ عنـوان  می
  ).177- 175، ص3، ج1382، طباطبائیگردد (ر.ك:  انسان نمی

  گیري نتیجه
انکـار آن   ،رو ازایـن  .یک قانون عقلی و ضروري است »تعلی«قانون 

است و تـدقیق و تحلیـل در اصـل     »صدفه و اتفاق«مساوي با قبول 
 گردد که آنها می متفرعبر آن قوانین دیگري ، »و معلولی علّی«قانون 

 »و معلـولی  علّـی تالزم «آنها  قانون  ۀاز جمل ؛اند نیز عقلی و ضروري
که حکایت از ضـرورت وجـود معلـول     است» و معلولی علّیجبر «یا 

الشیء ما لم یجب لم « ةهنگام وجود علت تامه دارد و بر اساس قاعد
موجـود   ،اش ضرورت نیابـد  علت تامه ۀاز ناحیوقتی معلول تا ، »یوجد
و این بدین معناسـت کـه وجـوب معلـول در ذات علـتش       ،شود نمی

وجـوب   ،مقدم است و چون علت بر معلول رتبتاً ؛موجود و نهفته است
انکار ایـن قـانون    ،بر این اساس. کند می معلول بر وجودش تقدم پیدا

بدین معنا خواهد بود که هیچ ضرورتی میان علت و معلول نباشد کـه  
اي بتواند از هر علتی بـه وجـود    دیدهآید هر پ می الزم ،در این صورت

معناي قبول ه و این ب ،اي به وجود آید بیاید و یا از هر علتی هر پدیده
و چنانچـه   .اسـت  »تعلی«صدفه و اتفاق و بازگشتش به انکار اصل 

افعال فواعل مختار منکر شـویم و فقـط آن    خصوصاین قانون را در 
فعـل   ۀش آن است که رابطـ ا الزمه بدانیم،را در ماده و مادیات جاري 

اي بـا فاعـل خـودش     طورکلی قطع شود و فعل هیچ رابطه  با فاعل به
فاعـل   ةاراد، فعـل  ۀآید با وجود علـت تامـ   می الزم ؛ زیرانداشته باشد

و ایـن نیـز دو    ،و واجـب نباشـد  ، مختار براي تحقق فعل ممکن باشد
  تالی فاسد دارد:

ت از علیـ اصـل   آنکـه ، و حال تعلیقبول صدفه و انکار اصل . 1
  ضروري عقل است. اصول بدیهی و

فعـل و   ۀوجود علت تام ؛ زیراانکار اختیار و آزادي فاعل مختار. 2
پس داشـتن اختیـار و اراده و   . عدم آن براي تحقق فعل مساوي است

. این در حالی اسـت  در وقوع فعل نخواهد داشت تفاوتیعدم آن هیچ 
هر کس با علم حضـوري و   یرا؛ زله بالوجدان باطل استئاین مس که

که نسـبت بـه انجـام و تـرك فعـل       یابد ، میبا مراجعه به درون خود
 ،شـود  می اختیار و اراده دارد که هرگاه بخواهد و اراده کند، فعل انجام

بـا   ،بنـابراین . فعل محقق نخواهـد شـد   و هرگاه نخواهد و اراده نکند
و معلـولی)   لّـی عتأمل و تحلیل در این اصل و قانون عقلی (ضرورت 

آید که حق با مشهور حکماست که هیچ معلولی و هـیچ   می دسته ب
، و با وجـود علـت تامـه    ،اش ندارد اي امکان تخلف از علت تامه پدیده

و ایـن قـانون عقلـی     ،گـردد  می تحقق و وقوع معلول حتمی و قطعی
و پـذیرش آن هرگـز    ،فواعـل مختـار   بـارة حتی در، استثنابردار نیست

فواعـل مختـار    بـارة بلکه اگـر ایـن قـانون را در   ، نیست مستلزم جبر
تخلـف فعـل از    ؛ زیـرا رود می الؤنپذیریم آزادي و اختیار فاعل زیر س

فاعل مختار بـراي وقـوع فعـل     ةت ارادعلیآید و این با  می اراده الزم
  .کند می منافات پیدا



   ۵۹تالزم علّي و معلولي و رابطة آن با اختيار 
 

  بعامن.......................... ................................ ................................   
، تحقیـق حسـن   الشـفاء األلهیـات مـن کتـاب    الـف،  1387بن عبـداهللا،   سینا، حسین ابن

  وستان کتاب.بزاده آملی، قم،  حسن

تقی محمـد  ، مقدمـه و تصـحیح  من الغرق فی البحر الضـالالت  النجاةب،  1387ـــــ ، 

  .دانشگاه تهران، تهران، پژوه دانش

الدین دري و محمدمهـدي   ضیاء، محمود شهابی ۀترجم، مجموعه رسائل، 1388ـــــ ، 

  آیت اشراق.، قم، دمحمود طاهريتوضیحات سیو  تصحیح، فوالوند

، بخش یکم از جلد ششم، شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه، 1368، عبداهللا، جوادي آملی

  .الزهراءتهران، 

محمداسـحاق فیـاض،    تقریـر ، محاضرات فی اصول الفقه، ق1422، سیدابوالقاسم، خوئی

  سسۀ احیاء آثار االمام الخوئی.، مؤقم

  .، قم، مؤسسۀ امام صادقو العقل السنۀااللهیات علی هدي الکتاب و ، 1384سبحانی، جعفر، 

، زاده آملـی  ق حسـن حسـن  علیتصحیح و ت، شرح المنظومه، 1380مالهادي ،، سبزواري

  دفتر تبلیغات اسالمی.قم، 

تصـحیح و تحشـیه و   ، مجموعه مصنفات شـیخ اشـراق  ، 1388الدین،  سهروردي، شهاب

پژوهشگاه ، تهران، تحلیل فرانسوي هانري کربنمقدمه و ر، مقدمه سیدحسین نص

  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

، تهـران ، تقـدیم تحقیـق و تصـحیح محمـد ملکـی      ،الحکمۀ االشـراقیۀ، 1393ـــــ ، 

  دانشگاه ادیان و مذاهب.

  ، قم، بوستان کتاب.الحکمۀ نهایۀترجمه و شرح ، 1383، علی، شیروانی

تحقیـق و  ، تصـحیح  ،تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شـفا شرح و ، 1382صدرالمتألهین، 

تهـران، بنیـاد حکمـت    اي،  محمد خامنـه سـید اشـراف  ، به مقدمه نجفقلی حبیبی

  اسالمی صدرا.

  طلیعه نور.، قم، الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀق، 1428ـــــ ، 

غالمرضا  قعلیصحیح و تت، الحکمه نهایۀ، 1382طباطبائی، سیدمحمدحسین طباطبائی، 

  .آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، مؤسسۀ فیاضی

ــ ،  ــ   ، مقدمه و پاورقی مرتضی مطهري، تهران، صدرا.اصول فلسفه و روش رئالیسم، 1382ـ

سسـۀ  ؤم، قم، زارعی سبزواريعلی ق عباسعلیتحقیق و ت، نهایۀ الحکمۀق، 1424ـــــ ، 

  .النشر االسالمی

جبر فلسفی از نگاه قاعده ضرورت سـابق (نقـد و بررسـی    «، 1388، غالمرضا، فیاضی

  .68- 35، ص2ش، سال اول، آئین حکمت، قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد)

  .دارالکتب االسالمیه، تهران، االصول من الکافی، 1388، محمدبن یعقوب، کلینی

  سازمان تبلیغات اسالمی.تهران،  ،آموزش فلسفه، 1379، محمدتقیمصباح، 

موسسـه  ابو القاسم خوئی، قم، قریر سید، تاجود التقریراتق، 1419، محمدحسین، نائینی

  صاحب االمر (عج).
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  آن ۀیی و رابطابزارگرانقد و بررسی 
  با تفسیر کپنهاکی مکانیک کوانتومی 

  s.ahosseini113@yahoo.com   سطح چهار حوزه علمیه/  کمارعلیا حسینی ابوالقاسمدیس

 23/11/96پذیرش:     13/6/96دریافت: 

  چکیده
این تفسـیر   اتمی قرارداده است. زیر يقرن بیستم است که موضوع مطالعه خود را اشیا اي نوپدید در نظریه کپنهاکی، تفسیر با »کوانتوم«ۀ نظری

شـناختی از مبـانی    معناشناختی و معرفت، شناختی هستی ةابزارگرایی در سه حوزاست. شناختی خاصی  ی داراي مبانی معرفتمکانیک کوانتوم از
جایگاه دانشمند تجربـی   از درونی و: نگاه توان گفت می ،»کوانتوم« ۀنظری شناختی در بررسی این مبناي معرفت نقد و مهم این تفسیر است. در

نمایانـد.   اي درسـت مـی   پیشرفت علم ابزارگرایی را نظریـه  سیر ،تاریخ ةنگاه بیرونی و از پنجرسازد. اما   گرایی رهنمون می واقع  به، ما را به علم
و  دانانی همچـون شـرودینگر   داران تفسیر کپنهاکی از سوي فیزیک طرف ۀدیدگاه ابزارگرایانتوصیفی،  مقاله با روش تحلیلی ـ  است  ذکر  شایان

  .گرایی را استفاده کرد توان واقع برخی تعابیر هایزنبرگ می حتی از ت وه اسلش کشیدبه چارا آینشتین 
  

  .کپنهاکی، مکانیک کوانتومی گرایی، تفسیر واقع، ابزارگرایی ها: کلیدواژه
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  مقدمه 
قـرن  ي فکـر  يدسـتاوردها  نیتـر  برجسـته  از یکی» کوانتوم«ۀ یظرن
ـ  آن موجب کشف و بوده ستمیب  ينـدها یفرا فهـم  در  یواقعـ ی انقالب
و  آینشـتین ، پالنـک کارهـاي   بـر اسـاس  این نظریـه   .است یکیزیف

 بـا ادامـه   در گرفـت و  نور شکلبودن پرتو  دهیبر کوانتمبنی  کامپتون
 یپ و مادهدر خصوص موجی بودن الکترون  بورن و دوبرويي کارها
 زنبرگیهـا و  دیراك ،شرودینگر همچون زینافراد دیگري  شد. گرفته

 .داشتند ییبسزا نقش هینظر نیاپیشبرد  در بور و
اولین تالش عمومی براي فهم جهـان اتمـی بـه     کپنهاکی    تعبیر

گـذار   بنیـان  شـد.  مکانیک کوانتومی بازنمایی می صورتی است که در
ورنـر  البتـه   و بـود  نیلـز بـور  دانان دانمـارکی   اصلی این تعبیر فیزیک

 دانـان سـهم مهمـی در    دیگر فیزیک وبودند  ماکس بورن، هایزنبرگ
نـام پایتخـت    ایـن تـالش بـا    هرچنـد  ،داشتندفهم کلی جهان اتمی 

  .دانمارك پیوند خورده است
طـورکلی    هرگـز بـه  هایزنبرگ  و بورالزم به ذکراست که درواقع 

 بندي ریاضی مکانیک کوانتومی توافـق نداشـتند و   روي فهم صورت
رك نـامی مشـت   عنـوان  به »کپنهاکی«تعبیر از یک از آنان  هیچ هرگز

تـر   را ذهنـی  هـایزنبرگ تعـابیر   بـور  .کـرد براي افکارشان اسـتفاده ن 
این اصطالح بیشتر لقبی است که  ،. با توجه به این مسئلهانگاشت می

 بودنـد و  بـور  بودن مخالف اصل مکمل که هتوسط افرادي ساخته شد
 هـایزنبرگ  پـس تعبیـر   در هـاي مشـترك را   مشخصـه  خواسـتند  می

گرایـی،   تعین دبیشتر مترادف با طر »کپنهاکی«. امروزه تعبیر بشناسند
اصـل مکملـی    و، از تابع مـوج  آماري بورناصل همخوانی بور، تعبیر 

، 2002(فـاي،   شـود  گرفتـه مـی   نظر ن دریهاي اتمی مع از پدیده بور
اجـالس سـولوي    کپنهاکی مکانیک کوانتوم، که پس از ). تعبیر2782ص

 دانان پذیرفته شد، اسامی جایگزین نیز از سوي فیزیک 1927در سال 
شــدة   دیــدگاه پذیرفتــه». نظریــۀ اســتاندارد کوانتــوم«دارد؛ از جملــه: 

متداول، تفسیر رسـمی و   کوانتومی مکانیک کوانتومی مرسوم، تفسیر
  ).20، ص 2009ی است (ریگس، سنتی، کوانتوم ارتدوکس

 کیـ مکان، بـا  مبانی حیث از کوانتوم  کیمکان رد  یکپنهاک تفسیر
 و یشـناخت  معرفـت  ،یشـناخت  یهسـت  یبـان م .اسـت متفاوت  یوتنین

اسـت؛ زیـرا    یوتنین کیمکان از یرغ تفسیر نیا رب حاکم یشناخت روش
ـ د نگـرش،  نیا اساس بر  بـه  را دخـو  يجـا  گرایـی  واقـع ي هـا  دگاهی
  .است داده گرایی واقع ضد يها دگاهید

 در فارسـی  زبـان  بـه  اسـالمی  اندیشمندان از که اثري ترین مهم
 از تحلیلـی  عنوان با دکتر گلشنی نوشتار، شود می موضوع مقاله یافت

 مبـانی  ،کتـاب  این در .است معاصر دانان فیزیک فلسفیهاي  دیدگاه
 اسـت؛ شده  بررسی کوانتوم شناختی مکانیک معرفت شناختی و هستی

 نظریه مبانی این توصیف، کتابغالب  رویکرد موارد، برخی در جز اما
 و نقـد   مبـانی   ایـن  انتقادي رویکرد با  است ضروريروي،  است. بدین

 درآمـده  نگـارش  ۀرشت به عرصه این در که دیگري آثار .شودبررسی 
 از برخـی  کـه  منظـر  ایـن  از صرفاً و بوده گریخته و جسته صورت به

 و نقـد  بـه  .اسـت  تعارض در »علیت« اصل با کپنهاکی تفسیر اصول
  اند. نداده ارائه کافی و جامع بحث و پرداخته تفسیر آن بررسی
خـواهیم بـود:   سـؤال  گویی بـه چنـد    در پی پاسخ ،این نوشتار در

 ؟دارد؟ این نگرش چه مـدعایی  است چند نوع بر ابزارگرایی چیست و
تفسیر کپنهاکی را به اثبـات  داران  بودن طرف توان ابزارگرا می چگونه

؟ داران این تفسـیر وارد اسـت   ابزارگرایی طرف هایی بررساند؟ چه نقد
 .است اصلی این نوشتار سؤالاخیر  سؤال

 ابزارگرایی
ــی   دو ،فلســفه در ــدیگر یعن ــارض یک ــب مع ــع«مکت ــی واق  و »گرای
اند. بحث این اسـت کـه آیـا جهـان فیزیکـی       قدیمی »گرایی ناواقع«

ل یـ گرایی قا نه؟ واقع ادراك آدمی دارد یا اندیشه و وجودي مستقل از
گرایـی ایـن    ناواقعآنکه   حال ، وبه وجود مستقل جهان فیزیکی است

که جهـان فیزیکـی بـه     عوض مدعی است در پذیرد و موضع را نمی
، اکاشـا به آگـاهی آدمـی و فعالیـت آن اسـت (    وابسته  نحوي از انحا

گرایـی   واقعنـا  گرایـی و  موضوع قـدیمی تضـاد واقـع    ).77ص ،1391
ایـن   چیزي خاصی در و »متافیزیک«نام   هاي است ب متعلق به شاخه

 امـا بحـث جدیـدي بـین دو     .ه علم مربـوط باشـد  بحث نیست که ب
آن بحـث بـین    گرفته که شبیه بحث قـدیمی اسـت و    اردوگاه شکل

(همـان،   اسـت  »ابزارانگـاري «یعنـی   ،ضد آن و »گرایی علمی واقع«
بـاال   1970که در دهه  ،ابزارانگاران وگراها  . مناقشه بین واقع)78ص

  :مسئله دو سر بحثی بود بر، گرفت
  ؛چیست معرفتی علمهدف ) 1
تـاریخ بـه بهتـرین وجـه      در توان پیشرفت علـم را  ) چگونه می2

  توضیح داد.



   ۶۳ نقد و بررسي ابزارگرايي و رابطة آن با تفسير كپنهاكي مكانيك كوانتومي
 

هـا بـراي    بندي نظریـه  هدف علم صورتگرایان  واقعنا ۀاندیش در
امـا ابزارانگـاران هـدف    ؛ جهان هستی است نمایش مطابق با واقع از
ـ آن بلکـه هـدف   ، کنند علم را چنین تبیین نمی  نظریـاتی کـه   ۀرا ارائ

علـم   ،اساس این دیدگاه پس بر ند.دان می ،داراي کفایت تجربی است
 نظـر  از جهان هسـتی نیسـت.   مطابق با واقع از يتصویر ۀپی ارائ در

. اسـت  مفهـومی  اشتباه یک نظریه یک درستی از سؤال ،ابزارگرا یک
 ؟نـه  یا است تجربی کفایت واجد  نظریه آیا که است آن صحیح سؤال
 انجـام  صحیح هاي بینی پیش که است تجربی کفایت داراي اي نظریه

باشـند   صـادق  آن پـذیر  مشاهده پیامدهاي همۀ که معنا این  به ؛دهد
  .)300و299، ص1390، لیدیمن(

علـم وجـود   » هـدف «متفاوت به  نگاه دو اینجا در ،دیگر  بیان  به
 از درسـت  ودقیق  المقدور تصویري حتیۀ ارائیکی هدف علم را  :دارد

 آنکـه بـه کمـک     دانـد  مـی ناپذیر آن  مشاهده سازوکارهاي و جهان
 دیگـري  و ؛)گرایـی  واقـع کرد ( تبیین رامشاهدتی  هاي پدیده توان می

که به لحاظ تجربی داراي  داند مینظریاتی ۀ عرض صرفاً راهدف علم 
 هـاي  پدیـده  بنـدي  طبقـه  و بینـی  پـیش ة عهد از خوبی به و اند کفایت

، 1391، زاده سیکربا رضایی و . (شیخایی)(ابزارگر آیند برمیمشاهدتی 
هـدف علـم    ،اساس دیدگاه ابزارانگاران بر ،به دیگر سخن؛ )148ص

یعنـی بخـش    ،جهـان  خاصـی از  ة بخششرحی درست دربار ۀعرض
دي که مدعیات علمی بـه  موار در ،آنها به نظر .آن است پذیر مشاهده

هـا  دیگر صدق و کذب آن ،شود ناپذیر جهان مربوط می بخش مشاهده
  ). 78، ص1391، (اکاشا محلی از اعراب ندارد

ة سـه حـوز   گرایی علمی و ابزارگرایی در بر اساس رویارویی واقع
 و ابزارگرایـی توان  ، میشناختی معرفت معناشناختی و، شناختی هستی

 کـه  گونـه  امـا همـان   گرایی علمی را در سه حـوزه تبیـین کـرد؛    واقع
 بــه معطـوف   ابزارگرایـی  و گرایـی  واقـع  بـین  اصـلی  نـزاع  ،پیداسـت 
و  پـذیر  هویـات مشـاهده   نخست بایـد  ،رو ایناز .استناپذیره مشاهده
درستی بشناسیم تا تحلیل درسـتی از تقابـل بـین      را به ناپذیر مشاهده
  دیدگاه ارائه دهیم. این دو

 میان به سخن هویات و چیزها امور، سنخ دو از علمی هاي نظریه 
 مناقشـات  و هـا  بحث گرچه. »نامشاهدتی « و »مشاهدتی«: آورند می

 درگرفته  فالسفۀ علم میان در دو این تعریف بر سر چگونگی فراوانی
 آن صـرفاً  تـوان  مـی  را و امـور مشـاهدتی   هویـات  اینجا اما در است،

 ماننـد  اموري. اند مشاهده قابل  غیرمسلح  چشم با که دانست چیزهایی

 از هایی نمونه  و عقربۀ فشارسنج تورنسل، کاغذ قرمز رنگ درخت، میز،
 هستند آنهایی ناپذیر مشاهده امور مقابل، در. هایند حالت و هویات این
 بـه  هـم قـادر   مسلح، چشم با گاهی حتی یا غیرمسلح،  چشم با ما که

. نیستیمآنها  با مستقیم  حسی تعامل هرگونه یا شنیدن لمس، مشاهده،
 حسی مستقیم تعامل به قادر اکنون تنها نه ما گاهی است ممکن حتی

 فناورانه هاي محدودیت رفع صورت در بلکه حتی نباشیم، هویات این  با
 چنین وجود پذیرش براي ما دلیل تنها. نباشیم  کاري چنین به قادر نیز

  (همان). است علمی هاي نظریه ناپذیري مشاهده هویات
تـوان   مـی هاي تقابـل،   حوزه با توجه به مشخص شدن محل نزاع و

بندي کـرد (ر.ك.   سه نوع کلی صورت گرایی علمی را در واقع ابزارگرایی و
 معناشناختی؛ و معرفتی. شناختیـ  ): متافیزیکی؛ داللت151همان، ص

 جهـان  کـه  اسـت  ایـن  اصـلی  ادعاي ،متافیزیکی گرایی واقع در
 ایـن . اسـت  آن مـدرکان  مـا  ذهن از مستقل و عینی ساختاري داراي 

 و هـا  بندي طبقه داراي  جهان که است نحوي به عینی ساختار
 طبقـات،  ایـن  از هرکـدام  در موجود اشیاي و است هایی نظام

 و هویـات  دیگـر سـخن،   به. دهد می  تشکیل »طبیعی نوعی«
 کننده ادراك موجودات عنوان به ما اینکه از فارغ جهان اشیاي

 و عینـی  هـایی  طبقـه  و هـا  دسـته  در نه، یا کنیم نگاه آنها  به
 ایـن  طبـق  بر. اند قرار گرفته »طبیعی انواع« نام به انضمامی

 ایـن  سـاخت  نـه  کشـف،  درواقـع،  علـم  کـار  گرایی، واقع نوع 
 به اي گرایانه واقع  نگاه چنین که است روشن. هاست بندي رده

 و اسـمیون  ماننـد  افـراد   دیدگاه مقابل در آن ساختار و جهان
 و کلیـات  وجـود  منکـر  اسـمیون  . گیـرد  گرایان قرار مـی  ذهن
 جهـانی  وجـود  گرایان منکر ذهن و ذهن، از مستقل هاي طبقه

  هستند. مدرك از  مستقل
 ادعـاي  ،»شـناختی  داللت گرایی واقع« گرایی، واقع نوع دومین در
 بـه  بایـد  را علمی هاي نظریه در موجود احکام که است این اش اصلی

 عبـارت   بـه . دریافـت آنها  واقعی معناي در و »اللفظی تحت« صورتی
 ،هسـتند  کـه  شـکل  همـان  به باید را علمی ادعاهاي و احکام  دیگر، 

 بـه  بسـته  کـه  آورد حسـاب  به خارج جهانة دربار توصیفاتی و ادعاها
 نمونـه، بـراي  . انـد  نادرست یا درست، باشد چگونه جهان ساختار آنکه
 موجـود  جهان در ناپذیر مشاهده هویت فالن :گوید می اي نظریه  وقتی
 ؛کـرد  تعبیر واقعی و اللفظی تحت  شکل به را حکم این باید اوالً است،

 نادرسـت  یا درست یا که دانست خارج جهان از را توصیفی آن ،ثانیاً و
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 و احکـام  شـناختی،  داللـت  گرایـی  واقـع  طبـق  دیگـر،  سوي از. است 
 قابـل ) غیرمشـاهدتی ( نظـري   هاي اصطالح و واژگان حاوي جمالت

 رفتـاري  و مشـاهدتی  هـاي  اصـطالح  شامل صرفاً جمالتی به تقلیل
 تـوان  نمـی  نظـري  هویـات  از کـه  معناسـت  آن به نکته  این. نیستند
 بـه  مشـاهدات   دادن ربط براي ابزاري صرفاً راآنها  و کرد پوشی چشم

. دانسـت  مشـاهدتی  احکـام  از اي ة مجموعهشد خالصه صورت یا هم
 مرجـع  داراي بـالقوه  نظـري  هویـات  شناختی، داللت  گرایی واقع طبق

 ،کننـد  مـی  پیشـنهاد  را هویـات  آن که علمی، نظریات اگر و اند واقعی
  موجودند. خارج جهان در واقعاً نظري هویات گاه آن باشند، درست
گرایی قرار دارد که  نوع ناواقع گرایی، دو واقع مقابل این شکل از در

  کنند: میانکار  معناشناختی را شناختی و نوع داللت گرایی از هر دو واقع
ــف.  ــناختی ال ــی معناش ــن شــکل از   بــر :ابزارگرای ــاي ای  مبن

 شـده در   هاي نظـري مطـرح   کرد که واژه تصور نباید ،گرایی واقعضد
آنهـا   زیـرا  دهند؛ ارجاع می ناپذیر هاي علمی به هویات مشاهده نظریه

مند  عنوان ابزاري براي نظام هایی منطقی هستند که به صرفاً برساخته
 .روند ان پدیدارها به کار میدن روابط میکر

این  گرایی بر مخالفان واقع این دسته از: گرایی تجربی ب. تحویل
اســاس مفــاهیم  تــوان بــر هــاي نظــري را مــی کــه واژه انــد عقیــده
ایـن   هـایی کـه مشـتمل بـر     گزاره ،تعریف کرد. بنابراین پذیر مشاهده

 چنـین تصـور کـرد کـه     نبایـد . انـد  هاي نظري هسـتند، اخبـاري   واژه
ي بــه اشــیا ،اللفظــی کلمــه هــاي علمــی بــه معنــاي تحــت نظریــه
  .)189، صدهند (همان ارجاع می پذیر نا مشاهده

 در. اسـت  »معرفتی گرایی واقع«، گرایی واقع نوع آخرین سرانجام
ة دربـار  آنچـه ( مـا  معرفتـی   وضعیت میان تا است آن هدف ،این نوع

 در واقعـاً  آنچـه  و) دانـیم  مـی  علمـی  هاي نظریه قالب در خارج جهان
 معرفتـی  گرایی واقع ادعاي. شود برقرار پلی ،است موجود خارج  جهان

 در تـاکنون  کـه  علمـی، ة جاافتـاد  و بـالغ  هـاي  نظریـه  کـه  است این
 هـایی  نظریـه  دارنـد،  بـاالیی  تأییـد ۀ درجـ  و اند بوده موفق بینی پیش

 هـاي  نظریـه  بهترین دیگر،  عبارت  به. آیند می شمار  به درست ) تقریباً(
 سـازوکار  از دقیـق ) تقریبـاً (   توصـیفی  ،بـوده  درست) تقریباً( ما علمی
 معرفتـی  گرایـی  واقـع  باشـد،  چنین اگر. کنند می عرضه جهان علمی
 استفاده ما علمی هاي نظریه بهترین در که هویاتی که  گیرد می نتیجه

 جهـان  درآنها  به شبیه هویاتی یا( دارند وجود جهان در واقعاً شوند می
 از جهـان  اینکـه  فهـم  راه گرایانه، واقع موضع این طبق). است موجود

 مراجعـه ، است چگونه آن عمل سازوکار است شده  ساخته هویاتی  چه
 جهـان  بـاب  در ها نظریه این آنچه . است علمی هاي نظریه بهترین به

 و واقعـی  غیرمشـاهدتی،  یـا  باشـد  مشاهدتی آنکه از فارغ گویند، می
مطـابقتی صـدق و    ۀنظری گرایی ترکیبی از این نوع واقع. است درست

صـدق یـک    ،مطـابقتی  ۀاساس نظری بر. گرایی متافیزیکی است واقع
هـاي   واژه گزاره هنگامی صادق است که با واقعیات مطـابق باشـد و  

 هـاي جهـان ارجـاع دهنـد. در     ویژگـی  به اشـیا و  ،کاررفته درگزاره  به
یـا   انـد  ها تحـت آن یـا صـادق    هروطی که گزارش ،گرایی معرفتی واقع

ها را بسـته بـه چگـونگی     کذب گزاره صدق و عینی هستند و، کاذب
 .)197ص کنند (همان، متعین می ،جهان اشیا در

هاي  حذف واژه گرایی، نه بر گرایی متناظر با این نوع از واقع ناواقع
 گرایانه از که تلقی واقع هاي صدقی مبتنی است نظریه نظري، بلکه بر

کنـد.   عنـوان مطابقـت میـان زبـان و جهـان را انکـار مـی        بـه  صدق
طـور   کنند که جمالت نظري علم را باید به گرایان استدالل می ناواقع
اینکه این جمالت اخباري هستند. اما  اللفظی در نظر گرفت. و نیز تحت

سازد، واقعیت عینی وراي کل تجارب  صادق یا کاذب می آنچه آنها را
 گرایی از عمل گرایی برساختی و ی اجتماعی، تجربهگرای نیست. برساخت

 کنند. اما توضیح هریک: گرایی معرفتی پیروي می شیوه ناواقع
ي اجتماعی نیـازي  اگر : یک برساختگرایی اجتماعی برساخت) 1

هـاي نظـري بـه چیـزي ارجـاع       کـه واژه نـدارد  به انکار این موضوع 
بلکه ممکن است  ،هاي علمی صادق هستند دهند یا اینکه نظریه نمی

عمل ما امـري  هاي  شیوه و بورزد که صدق نسبت به هنجارها اصرار
دهیم به نحوي اجتمـاعی   ارجاع میآنها  هویاتی که به درونی است و
که مدافع این نوع نگـرش   ،کوهناساس دیدگاه  بر. اند برساخته شده

بلکـه بـر مبنـاي     ،هاي علمی معانی دقیق و ثـابتی ندارنـد   واژه، است
هـاي متفـاوت ـ     ها، نظریه خصوص پارادایم ناپذیري ارجاعی در سقیا

 متفاوتی هسـتند و  ياشیا ةدربار ،الکترون ـ درواقع  خصوص در ،مثالً
فهـم ماهیـت    دست نداریم که علـم در  در این باور دلیلی بر ،بنابراین

رسـد کـه ایـن دیـدگاه      مـی  زیرین اشیا پیشرفت کرده باشد. به نظـر 
، اي واحد وجـود نـدارد   رساند که جهان به شیوه را میتلویحاً این معنا 

 ةهاي مـا دربـار   نظریه ۀساخت، کنیم آن زندگی می بلکه جهانی که در
  .)153و152ص، آن است (همان

ابی بـه کنـه واقعیـت    : دستیباید گفت ،این نوع نگرش ۀنتیج در
پـذیرش  ، کـوهن مبنـاي دیـدگاه    بـر زیرا امري ناممکن خواهد بود؛ 



   ۶۵ نقد و بررسي ابزارگرايي و رابطة آن با تفسير كپنهاكي مكانيك كوانتومي
 

سوي دانشمندان اسـت   شده از هاي پذیرفته ارزش برها مبتنی  دایماپار
 از سـوي  .شـناختی اسـت   شـناختی و جامعـه   که ناشی از مسائل روان

 جهـان نیـز تغییـر   ، دایمیاتغییر پار با پذیرش پارادایمی جدید و ،دیگر
یابی بـه  دسـت   پـس  .شـود  آن حاصل می معرفت جدیدي از و کند می

. نیسـت هـا   دایماواقعیـت جـداي از پـار   . اصـالً  استناممکن  واقعیت
، نخواهـد بـود   »مطابقتی«این نظریه به معناي  در »صدق« ،بنابراین

اي توسـط نیروهـاي    انـدازه  یا تا ،طورکلی  علمی بهۀ بلکه صدق نظری
  .)150، ص1390، (لیدیمن یابد اجتماعی تعین می

است کـه  اي  هنظریگشته،  کوهن چنین تفکراتی در ۀمای آنچه بن
ــه  ــب ــار« ۀنظری ــودن مشــاهدات ب ــان »ب ــروف اســت (هم ، ص مع
اسـاس   دیدگاهی است که بـر  »باري مشاهدات« ۀنظری). 150و117

و  باورهـا، ، پیراسـته از هرگونـه انتظـارات     وجود مشاهداتی ناب و ،آن
سرابی دروغـین اسـت کـه نبایـد دانشـمند را       گر هاي مشاهده تربیت
 اس سالم فاعل شناسـا و حو مشاهدات خالصی که مبتنی بر و، بفریبد

تعـین   گـر  هاي مشاهده دیدگاه ذهنیات و از خارجی که به دور ياشیا
 اطالعـات  ،اسـاس ایـن دیـدگاه    بـر . وجود خارجی نـدارد  یافته باشد،

 دارد هاي نظـري سـروکار   فرض با پیش ضرورتاً اي همیشه و مشاهده
  .)22، ص1393دیگران،  و مغز(بیدار

: انـد  استواري این دیـدگاه کوشـیده   توضیح و متعددي در ۀفالسف
 .چرچلنـد ن امعاصر و از ،کوهن و پوپر، هنسون، دوئمچون همافرادي 

  :کنیم بسنده می کوهنبه نقد و بررسی دیدگاه ، اینجا ما در
توهمی بـیش   ،نظریه بر این باور است که آرمان رهایی از کوهن
محال . ندا هیچ استثنایی آغشته به مفروضات نظري  ها بی نیست. داده

دانشـمندان   ۀهاي ناب یافت که قاطبـ  اي از داده است بتوان مجموعه
  .باشندآنها ل به یقا ،شان فارغ از مواضع نظري

بـراي   »حقیقـت «ي دیگري براي نجات برداشت ها راه شاید

ندرت  اما این راه به؛ اشته باشدد ها وجود نظریه ۀهم کاربرد در

اي بـراي   هیچ راه مستقل از نظریه ،من به نظر کند. کفایت می

وجـود نـدارد.    »آنجا راستی در به« چون یهای بازسازي عبارت

معـادل   شناسـی و  اینک برداشـت همخـوانی میـان هسـتی    

آیـد   آمیـز مـی   طبیعت از اساس به نظرم وهم آن در» واقعی«

  .)318، ص1392، (کوهن

اسـت کـه   اي  گرایی نظریـه  تجربه: این نوع گرایی برساختی تجربه) 2
متـافیزیکی   هاي معناشناختی و مؤلفه ويآن است.  مدافع  ون فراسن

، لیدیمن( کند معرفتی آن را انکار می ۀاما مؤلف پذیرد؛ می گرایی را واقع
ــوم  . )136، ص1390 ــان مفه ــایزي می ــوم  و »صــدق«وي تم مفه

ل بـه  یقا گرایان که واقع . درحالیساخته است برقرار »کفایت تجربی«
 انـد،  صادق یـا کـاذب   هاي علمی، کنند که نظریه می استدالل، صدق

: ها عبارت اسـت از  تأکید دارد که تقابل مناسب بین نظریه ون فراسن
هایی  نظریه کفایت تجربی برخوردارند و هایی که از تقابل میان نظریه
اي  کفایـت تجربـی نظریـه    از برخـوردار  ۀیک نظری. که چنین نیستند

بـه   .)321، ص1377، (الزي ها موفق اسـت نجات نمود است که در
ي اشـیا  ةیعنـی آنچـه نظریـه دربـار     »کفایت تجربـی « ،سخن دیگر

 بـه بیـان   و ،گوید صـادق اسـت   جهان میهاي  رویداد و پذیر مشاهده
پذیرفتن یـک   کفایت تجربی به این معناست که باوري که در ،دیگر
هـا را   این است که آن نظریـه پدیـده   علمی دخیل است، صرفاً ۀنظری

درسـتی توصـیف    پـذیر اسـت بـه    مشاهدهرا یعنی آنچه ؛ کند حفظ می
  .)230ص ،1390(لیدیمن،  کند می

اي مربوط به  کذب را به گزاره مربوط به صدق و باور ون فراسن
 تنهـا مفـاهیمی را  در این زمینـه،  وي . مشاهده محدود کرد  قابل امور

غیرمسـلح بـه ابـزار،    پذیرفت که ارزش صدقشان را بتوان با حـواس  
هاي مربوط به هویات  دارد که گزاره اذعان می ون فراسن. تعیین کرد
 این است کـه در  او ۀتوانند صادق یا کاذب باشند؛ اما توصی نظري می

. پیش گرفـت  در وار »الادري«باید رهیافتی  ،قبول این قبیل دعاوي
علـم  این باور است که کفایت تجربی براي رفع حاجت  بر ون فراسن

کـذب را بـه اظهـارات     باید دعاوي صـدق و  دانشمندان  کافی است و
  .)322، ص1377، (الزي مشاهده محدود سازند  قابل مربوط به امور

صدق امـر صـادق    ،گرایانه عمل ۀاساس نظری بر :گرایی عمل) 3
 کند. درازمدت به بهترین شکل کار چیزي است که در

  نهاکی پ ک تفسیر ابزارگرایی و
مکانیـک   ،کپنهـاکی  تفسـیر  ۀابزارگرایان گرایانه و ضدواقع ۀایبررسی پ

  :مطرح کرد گوناگونکوانتوم را به اشکال 

 دانـان  فیزیـک  يشـده از سـو   مطرح هاي یدگاهد یبررس الف.
  یککپنها تفسیر طرفدار

را  ذهـن بشـر   یک جهان خارجی مسـتقل از  فیزیک کالسیک وجود
پیـدایش   دانسـت.  جهان میرا شناخت این  خود ۀوظیف پذیرفته بود و
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گرایـی   واقـع  ،کوانتـوم  ۀنظری ظهور کالسیک و  فیزیک مشکالت در
گـذاران ایـن نظریـه     بنیـان بیشتر  داد و مورد تعرض قرار کالسیک را

 توفیق درخشـان ایـن نظریـه در    ها شدند و واقعیتی وراي پدیده منکر
مشـی   داشته شـدن ایـن خـط    موجب نگه فیزیک نیز وسیعی از ةحوز
بررسی برخی اظهارات ). 165، ص1387اسکوایرز، : (ر.ك است شده

  ست:دانان این تفسیر گواه راستی این ادعا فیزیک
  :گوید می بور. 1

چیزي از  ۀنباید مطالع فیزیک را، دیدگاه فعلی ما بر درواقع بنا

اي دانسـت کـه    وسیله آن را بلکه باید، دانست شده  قبل داده

بررسـی تجـارب انسـانی بـه      تنظیم وهایی براي  تواند روش می

این لحاظ، وظیفۀ ماست که این تجارب را به نحوي  وجود آورد. از

ـیم،    بنابراین، به ذهنیات افراد و مستقل از ـیح ده صورت عینی توض

به  که بتوان آن را بدون ابهام به زبان معمولی بشر نحوي  یعنی به 

 ).77، ص1380، افراد دیگر منتقل کرد (گلشنی

 داشتند، کارل فردریش و گرته هرمان  بین بحثی که در ایزنبرگه. 2
ـ  : گوید می ـ    اصـلی  ،اخیـر  ۀشما با ایـن نکت  ۀتـرین خصوصـیت نظری

وقت سعی  دقیقی بیان کردید. هر صورت بسیار  کوانتومی جدید را به
حـس   ،کنـیم   پدیدارهاي اتمـی اسـتخراج   ۀمطالع کنیم قوانینی از می
که در نیست هاي عینی  ایجاد روابطی میان فرایند کنیم که کار ما می

هاي مشـاهداتی را بـه    بلکه فقط وضعیت دهند، مکان رخ می زمان و
هـا   فقط بـراي ایـن وضـعیت    را  قوانین تجربی. سازیم هم مربوط می

 بـه کمـک   را ها ریاضی، که این وضعیت  نمادهاي. کنیم استخراج می
. نـه معـرف واقعیـات    ،ندکنیم، معرف امکانات هسـت  توصیف میآنها 
 یـک وضـعیت بنیـادین میـان امکـان و      ةنماینـد  : آنهاتوان گفت می

ـ را عینـی شـمرد کـه     آنها  توان فقط به همان معنایی می اند و تحقق
، داننـد (هـایزنبرگ   را عینـی مـی   دما ،ترمودینامیک آماري درـ مثالً  
  .)124و123ص  ،1368

ـ  در تفسـیر   این طرفدار دانان فیزیکعملکرد  بررسی ب.  ۀارائ
  فیزیکی هاي یهنظر

گري باورمندي به ابزارگرایـی   در آن جلوهتوان  که میجاهایی  یکی از
 گیـري و  انـدازه  ۀی را به نظاره نشست، بحـث مسـئل  ککپنها تعبیر در

مـورد   متغیـر  گیـري بـر   ابـزار انـدازه   گـر و  بحث تأثیرگذاري مشاهده
  گیري است. اندازه

دارد گیري قدمتی به درازاي قدمت مکانیک کوانتوم  اندازه ۀمسئل
رغـم   بـه  پیدایش آن بوده و بدو از این حوزه ل مهم درئمسا و یکی از

(ریگـس،   به نتیجه مورد توافقی نرسیده است ، هنوزهاي بسیار تالش
  ).31ص  ،2009
گیـري داراي   سیسـتم انـدازه   هـر ، اساس مکانیک کالسـیک  بر

گیـري   نـدازه اآن کمیـت داراي مقـداري اسـت کـه      و ،اسـت کمیتی 
 آشـکار  گیري خاصیتی را اندازه اساس نگرش کالسیکی، بر شود. می
کـه حتـی اگـر     اي گونه کند که سیستم قبالً واجد آن بوده است، به می

نیـز سیسـتم داراي آن    گیري روي سیستم انجـام نگرفتـه بـود    اندازه
عـدم قطعیـت   «و اصل  کوانتومیخاصیت بود. اما بر مبناي مکانیک 

بینـی   توان پـیش  ، صرفاً مکان احتمالی ذره را می»گیري از اندازه پس 
 تـوان مکـان دقیـق ذره را تشـخیص داد؛ زیـرا ابـزار       کرد؛ مثالً، نمی

گذارد. پس  گیري شده تأثیر می گر بر متغیر اندازه مشاهده گیري و اندازه
وب مکانیک کوانتـومی  چارچ گیري در گیري مسئلۀ اندازه ظرف شکل

). حال سؤال این اسـت  31است که ماهیتی احتمالی دارد (همان، ص
ذره، آیـا آن ذره   در تشخیص دقیق مکان یک  که با توجه به ناتوانایی 

  مکانی ندارد؟ قبالً ـ مثالً ـ مکان مشخصی داشته است؟ یا نه، اصل
نی مکـا  شناختی پنداشـته و  له را هستیدانان مسئ فیزیک برخی از

بیان ، این مبنا با توجه بهکنند.  تصور نمیگیري براي ذره  اندازه قبل از
ـ   شـده  توصـیف  ةجمله که ذر این مکـان   کوانتـومی در  ۀتوسـط نظری

دارد، صحیح نیست، بلکه خـواهیم گفـت: بـه ذره، تـابع مـوج       معینی قرار
گیري مکـان ذره، احتمـال یـافتن آن در     اندازه تعلق دارد که پس از انجام 

ـیک،    مقایسـه بـا   دهـد. پـس در   ر نقطۀ مفروض را میه فیزیـک کالس
صـرفاً  آنهـا   نظریۀ کوانتومی دارند؛ زیـرا  تري در ها نقش مثبت گیري اندازه

گیـري   مشاهدات چیزي که قبالً حضور داشتند، نیستند، بلکه درواقع، اندازه
  ).76و75، ص1387کند (اسکوایرز،  به تولید آن کمک می وسیلۀ ابزار، به

مسـئله   ،بوهمدانان همچون  فیزیک برخی از، مقابل این دسته در
ـ  ،شـناختی دانسـته   معرفـت  را مطـرح   را »متغیرهـاي پنهـان  « ۀنظری

 بـر  .)150، ص1380 ،گلشـنی ؛ 113، ص1387، اسـکوایرز کنند ( می
توانـد   نمـی ، رو ایـن از کوانتوم ناقص است و ۀنظری اساس این دیدگاه،
که  »استاندارد«برخالف دیدگاه  دهد؛ نشان به ما حالت متعین ذره را

متغیرهـاي  «اسـاس دیـدگاه    بـر . انگاشت کامل می کوانتوم را ۀنظری
 تقلیل تـابع مـوج،   و کند توصیف می افزایی را موج دانش تابع ،»پنهان
معرفـت   یک تغییر بلکه صرفاً، نیست فیزیکی واقعی یک تغییر دیگر
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انجــام عمــل  از  یعنــی معرفـت مــا بــه حالـت سیســتم قبـل   ؛ اسـت 
اینکـه   وجـود  بـا  بود، هاي ممکن محصور صرفاً به حالت، گیري اندازه

ولی شناختی نسـبت بـه آن   ، داشت یک حالت متعین قرار سیستم در
انجـام عمـل    پس از اساس فرض تقلیل حالت متعین نداشتیم. اما بر

به  کنیم؛  گیري، ما نسبت به حالت متعین سیستم شناخت پیدا می اندازه
 عنی که تقلیلِ تابع موج یک تغییر معرفتی است و از نقطه نظـر این م

  گیري وجود ندارد. فیزیکی، تفاوتی بین حالت سیستم قبل و بعد از اندازه
گیري،  اندازه ۀشناختی به مسئل رویکرد معرفت در، تر به بیان ساده

بـه   ونـداریم  بـدان علـم    ماولی  حالتی خاص براي ذره متعین است؛
گیري شناخت ما کامل  اندازه بعد از کن شناخت داریم وهاي مم حالت

 و ابـزار  ثیرأت به خاطر و فیزیکی صورت بگیرد نه اینکه تغییر ،شود می
  حالت خاص نمودار شده باشد. و  گر، ما به تقلیل تابع رسیده مشاهده

: رویکرد اینکه دو رویکرد نسبت به این بحث وجود دارد ،خالصه
گیـري   واقعیت مورد مشـاهده قبـل انـدازه    انکارشناختی که به  هستی

جهل ما بـه واقعیـت    شناختی که بیانگر رویکرد معرفت و ،پرداخت می
 ،ها برخالف فیزیک کالسـیک  گیري اندازه ،اساس رویکرد اول بر. بود

صـرفاً مشـاهدات   آنها  زیرا کوانتومی دارند؛ ۀنظری تري در نقش مثبت
آنهـا   به تولید ابزار ،واقع بلکه در، داشت حضور که قبالًنیستند چیزي 
  .)75، ص1387 (اسکوایرز، کنند میکمک 
 در گفته نسبت به تفسیر کپنهـاکی و  هاي پیش توجه به بررسی با

تـوان   هاي ابزارگرایی می گونه دانان و نگاه تطبیقی بین دیدگاه فیزیک
 ابزارگرا ،متافیزیک ةحوز کپنهاکی در تعبیر دانان طرفدار فیزیک :گفت

 شـناختی ابزارگـرا   ة هسـتی حوز با نظر به اینکه این گروه در و هستند
، پذیرنــد را نمــی ناپــذیر واقعیتــی بــراي مفــاهیم مشــاهده و هســتند

ایـن   در زیـرا  خواهند بود؛ ابزارگرا معناشناختی نیز ةحوز در روي، بدین
واقـع ارائـه    توصیفی از ،این مفاهیم به همراه محموالت خود ،صورت

آنها ارجاع  به هویات ،هاي علمی نظریه هاي نظري در واژه دهند. نمی
کـه   نـد ایـن باور  معرفتی این گروه بر ةحوز در ،سرانجام و، دهند نمی

 اسـت و معن هـا بـی   براي نظریـه  ،آن صدق و کذب به معناي مطابقی
هـاي   نظریـه  ،بلـه . اسـت مناسب ابزاري براي توجیه پدیدارها  ۀنظری

رویکـرد   ،این صـورت  که دردمند باشند مفید و سوتوانند  فیزیکی می
  .ها خواهند داشت گرایانه به نظریه عمل

  بررسی و نقد
گرایـی   برسـاخت  خصـوص  شـده در  ل مهـم مطـرح  ئمسا یکی از. 1

اسـت کـه بـه تبیـین آن      »بـودن مشـاهدات   بـار «ۀ نظری ،اجتماعی
 دست شستن از را »بار بودن مشاهدات« ۀورد نظریاره اگر. پرداختیم

گرایـی   مـنجالب نسـبی   در ،ایـن صـورت   دربـدانیم،  حقیقت عینـی  
آن گریـزان   فیلسوفی سـخت از  خواهیم شد که هر ور معرفتی غوطه

  :گوید خود می کوهن. است
بـراي  » حقیقـت «هاي دیگري براي نجات برداشت  شاید راه

ندرت  اما این راه به؛ اشته باشدد ها وجود نظریه ۀهم کاربرد در

اي بـراي   نظریه هیچ راه مستقل از ،من ه نظرب کند. کفایت می

. وجـود نـدارد   »در آنجا، راستی به« هایی چون بازسازي عبارت

معـادل   شناسـی و  اینک برداشـت همخـوانی میـان هسـتی    

 آیـد...  آمیز می اساس به نظرم وهم از ،طبیعت آن در» واقعی«

ۀ موضــعی مثابــ توصــیف ایــن موضــع بــه ۀاگرچــه وسوســ

من نادرست  نظر این توصیف از، فهم است  گرایانه قابل نسبی

 .)318، ص1392، است (کوهن

 گرایـی و  گرفتـه بـین واقـع    نـزاع صـورت   ،که بیان شد گونه همان. 2
به این معنا که دانشـمند  ؛ است »هدف علم« مسئلۀ سر ابزارگرایی بر

 ؟اي اسـت  جـوي چـه مسـئله   و جسـت  در ،هاي علمی وراي نظریه در
سـوي واقعیـت     را بـه  سـیر آن  عیـت و برخی هدف علم را کشف واق

نـه کشـف واقعیـت     و برخی هدف آن را توجیه نمودهـا  و ،انگارند می
 ،ابتـداي امـر   سخن این است که آیا دانشمندي که در اما .شمارند می

، اي علمی ارائـه داد  اي نظریه پدیده ةبه دنبال تجربه رفت یا با مشاهد
 ؟ به نظرکشف واقعیت واقعاً هدفش چه چیزي بود؟ کفایت تجربی یا

مشـاهده   اي را پدیـده  که دانشمند مذکوراست بوده گونه  اینرسد  می
، آن بـراي توجیـه   رود و سپس به دنبال کشـف علـت آن مـی    ،کرده

یقین  ،اش نظریه ۀزمان ارائ در دهد. دانشمند مذکور اي ارائه می نظریه
 او خارج موجود اسـت. البتـه شـاید علـم     اش در دارد که اجزاي نظریه

حسب واقع، جهل مرکب باشد، اما در هر حال، او واقعـاً بـه دنبـال     به
آن، در هـر صـورت،    علت این پدیده است. عـالوه بـر   برداري از پرده

خارج تحقق دارد، هرچند  حقیقتی در داده است و  خارج رخ اي در پدیده
  توجیه درست آن عاجز بوده باشند. هاي دیگر از این نظریه یا نظریه

فیلسوفان علم نگاه بیرونـی بـه   آنجاکه از، ف مقابل مسئلهطر در
ـ  ، تـاریخ علـم   ۀپی مطالعـ  در علم داشته و  هـایی در  نظریـه  ۀبـه ارائ

 سـیر  در و، پردازنـد  پیشـرفت علـم مـی    سـیر  خصوص هدف علـم و 
را نقـض   هـا برخـی دیگـر    برخـی نظریـه   ،اي علمـی  تاریخی نظریه
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فلسفه  ۀعرص ارگرایی درهایی با نگرش ابز نظریه روي، . بدینکنند می
 ۀمطالعـ  و فیلسوفانی بـا ایـن سـبک تفکـر، بـا     ، گردد علم پدیدار می

انـد و   طـول تـاریخ علـم بـه وجـود آمـده       هاي مختلفی که در نظریه
 بـه فراموشـی سـپرده    هاي دیگـري نقـض گشـته و    نظریه ۀوسیل به

شوند که هدف علم کشف واقعیـت   به این نتیجه رهنمون می، اند شده 
 توجیـه پدیـدارها و   بـراي هاي علمی ابزاري مناسـب   نظریه نیست و

هـاي   نبایـد در میـان نظریـه    ،به بیان دیگر و اند، هاي آینده بینی پیش
 .بس است کفایت تجربی ما را گشت وآنها  علمی به دنبال صدق

مسـئله    صورت بین صورت گرفته و  این آید خلطی در می به نظر
پـی   در ،جواب سؤال از هدف علـم  در آیا مااست. نشده   خوبی بیان به

عنـوان   بـه  یـا نگـاه درونـی و    ،تاریخی به علم هستیم نگاه بیرونی و
جیـه آن  بـراي تو  اي را مشـاهده کـرده و   ن پدیـده دانشمندي که اآل

جایگـاه دانشـمند داخـل آزمایشـگاه      از اگر ؟کند اي را ابداع می نظریه
 هـر  ؛ زیراخواهیم بود اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم یقیناً واقع

آنهـا،   بـراي توجیـه   اسـت و پـی کشـف علـل پدیداره    دانشمندي در
دانـد کـه چیـزي کـه      به یقـین مـی   و دهد می هاي علمی ارائه نظریه

هویـت   پس هر. معدوم است، توانایی توجیه پدیدارها را ندارد نیست و
واقعاً برد، با این انگیزه است که  کار می  هخود ب ۀنظري را که در نظری

. این هویت علت آن پدیـدار اسـت   خارج موجود بوده و این هویت در
در  ،آشکار گشـته شان زمان خطای مرور  که به ،هاي علمی پس نظریه
 و انـد  شـده  علمی مطابق با واقع تلقی مـی  ۀنظری عنوان به ،زمان خود

خـارج ارجـاع داده    بـه واقعیتـی در   هـا آن کاررفتـه در  هویات نظري به
البتـه جهـل   ؛ هرچند جهل مرکبی بـیش نبـوده اسـت   ، شده است می

 ،ماهیت حقیقـی پدیـده   و توجیه درست پدیدار ةمرکب نسبت به نحو
  .نه خود پدیدار یا تحقق خارجی آن

جایگاه فیلسوف علم به این سؤال پاسـخ   اما اگر بخواهیم در ،بله
 ،هـاي علمـی   نظریـه  تـاریخی علـم و   گرفتن سیر نظر با در ،بگوییم

هویات نظري  اند و ها مطابق با واقع نبوده برخی نظریه: گفتتوان  می
خـاطر کفایـت تجربـی آن     ه ب واقعیتی متناظر نبوده است و آنها با در

 صادق باشـند. اي  هنه اینکه حقیقتاً نظری اند، شده  واقعمقبول ها  نظریه
هم خلـط   نی به علم را باودر کالم اینکه نباید نگاه بیرونی و ۀخالص
هاي علمی  گرایی نسبت به نظریه واقع  به نگاه درونی علم ما را. کنیم

 ،برخی مواقع هرچند این نظریه در ،سازد هویات نظري رهنمون می و
جهـل   ،نهایـت  طبیعـت یـا در   در الگویی ناشی از حدسی برگرفته از

و  ،زمان خطاي آن آشکار گشته اسـت  مرور  مرکبی بیش نبوده که به
البتـه   ها بسنده کنیم؛ کفایت تجربی نظریه  نیم بهتوا با نگاه بیرونی می

  .نه کلی ،جزئی طور  هم به آن
 آن اینکــه برخــی از و برســد اینجــا اشــکالی بــه نظــر شــاید در

پـس تمـایز بـین نگـاه     . خود ابزارگرا هستند ،بوردانشمندان همچون 
پاسخ به  در اماکرد. باز نخواهد  کار گرهی از ،درونی به علم بیرونی و

برخـی   کنـد.  فرق میبا هم باید بگوییم که حیثیات افراد  ،اشکالاین 
دانشـمند تجربـی    حیثـی  از فیلسـوف و  حیثی از: حیث دارند افراد دو

تواند نسبت به نظریات علمی ابزارگرا  هستند. فرد بماهو دانشمند نمی
 زیـرا کند؛  هاي علم را انکار وجود خارجی هویات نظري نظریه باشد و

هـویتی معـدوم    داند کاري از یقین می به و ستپدیدارهاپی علل  در او
وقـت   هـیچ  روي، . بـدین آیـد  خارجی موجـود برنمـی   توجیه پدیدار در

 ،توجیه محاسبات خودبراي هاي علمی را صرفاً ابزاري مناسب  نظریه
ایـن جملـه   . پنـدارد  نمـی ، بگیرد نظر بدون اینکه واقعیتی براي آن در

دانان کوانتـومی   جمله فیزیک از ،ها آدمتمامی « :گوید که می آینشتین
بـه   ،مبانی مکانیک کوانتـومی نیسـتند   ةکه مشغول بحث دربار  وقتی

، (گلشـنی  »اعتقـاد راسـخ دارنـد   ، [وجـود] واقعیـت   ةاین دیدگاه دربار
  .ما باشد گویاي این تقریر شاید، )209، ص1380
 ،ابزارگرایـی ی کپنهـا  دانان با تفسیر ک بندي دیدگاه فیزیک جمع. 3

 :معرفتی بود؛ امـا بایـد گفـت   ، و متافیزیکی، معناشناختی ةسه حوز در
دانـان مواجـه گشـته     هایی از سوي خود فیزیـک  این دیدگاه با چالش

، دسـپانیا ، آینشـتین ، شـرودینگر ، بـورن دانانی همچـون   فیزیک. است
 ها دارند نسبت به میکروهستی گرایانه هایی واقع دیدگاه بوخنه ، و بوهم

  :گوید می شرودینگر. )205، صهمان :ك.(ر
صدها بار هم کوشش ما به شکست انجامید، نبایـد امیـد    اگر

واقعی فرایندهاي زمانی  که شناخت ساختار رسیدن به هدف را،

وسـیلۀ   گویم به البته من نمی دست بدهیم و ـ مکانی است، از

محتمل  وسیلۀ مفاهیم سازگار، بسیار کالسیک، بلکه به تصاویر

  ).213باشد (همان، ص پذیر امکان است که این امر

دانـان گذشـت،    بررسی دیدگاه فیزیک که در ،هایزنبرگ برخی تعابیر
 تعابیري همچون:؛ به همراه داشت را گرایانه واقعتفکر  هایی از رگه

کوانتـومی   ۀترین خصوصیت نظری اصلی ،اخیر ۀشما با این نکت

وقت که سعی  دید. هردقیقی بیان کر صورت بسیار جدید را به

 ،کنـیم   پدیدارهاي اتمی اسـتخراج  ۀمطالع کنیم قوانینی از می
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 ،هاي عینـی  ایجاد روابطی میان فرایند کنیم که کار ما حس می

بلکــه فقــط ، نیســت دهنــد، مکــان رخ مــی کــه در زمــان و

قـوانین  . سـازیم  هاي مشاهداتی را به هم مربوط مـی  وضعیت

. کنـیم  هـا اسـتخراج مـی    فقط براي ایـن وضـعیت   را  تجربی

توصـیف  آنهـا   که این وضعیت را بـه کمـک   ،ریاضی  نمادهاي

تـوان   مـی . نه معرف واقعیات ،کنیم، معرف امکانات هستند می

اند  تحقق یک وضعیت بنیادین میان امکان و ةگفت که نمایند

ـ مثالً  ـ را عینی شمرد که  آنها  توان فقط به همان معنایی می و

، داننـد (هـایزنبرگ   را عینـی مـی   آماري دمـا ترمودینامیک  در

  .)124و123، ص1368

 اسـالمی کـه   ۀفلسـف  گرفتن ایـن نکتـه در   نظر در با گونه تعابیر این
ـ   انـد  داراي وجود خارجی همان معقول ثانی فلسفی مفاهیم فلسفی یا

هایی  تواند رگه ـ می  وجود غیرمستقل بلکه با، وجود مستقل البته نه با
به معناي  ترمودینامیک در دما ؛ زیراگرایی داشته باشد تفکرات واقع از

جسـم بـا مقیاسـی     گرمی یا سردي هـر  ةدهند کمیتی است که نشان
ــا تعریــف . )382ص ،2، ج1392،  (هیوئیــتاســت.  اســتاندارد ــا ب دم

هـم از    اعـراض، آن  یکـی از ، تفکر فلسفه اسالمی ۀروزن ذکرشده، از
 اهللا مصباح آیت و یطباطبائعالمه طبق دیدگاه  نوع کم متصل است.

 عالمـه بـرخالف   نوعی معقـول ثـانی فلسـفی اسـت.     کم متصل نیز
، دانـد  یم جوهر ونئش واز مراتب  را اعراض اینکه استنادو به  مشهور
ق، 1424 ی،ئاست (طباطبـا   کرده محمولدر خارج  منحصر را اعراض

 ،نتیجـه  در .آورد یحسـاب مـ   بـه  محمول خارج راآنها  ۀو هم )98ص
 نه ،اند یلیتحل عوارض ثانی معقوالت زیرا ؛هستند فلسفی ثانی معقول
 ازآنهـا   یمو مفـاه  ماهیـت از اقسـام   مقـولی  اعـراض . مقولی اعراض

ـ زادر خـارج   مقـولی  عـرض  وجود. است اولی معقوالت بـر وجـود    دی
 وجودشان و نیستند ماهوي امور تحلیلی عوارض اما ؛است موضوعش
 موضـوع  بادر خارج  بلکه ،نیست وعاتشانموضبر وجود  دیزادر خارج 

 ذهـن . اسـت در ذهـن   موضوعاتشـان  بـا  یرشـان و تغا دارنـد  عینیت
 نظر، ینا از .کند یم انتزاعاز موضوعاتشان  را مفاهیم این ،عندالتحلیل

 یعنـی  ؛گوینـد  یمـ  »بالصمیمه محمول« یا »محمول خارج« را ینهاا
 خـارج  در و هسـتند  موضوعاتشان صمیم از مستخرج که محموالتی

 موضوعاتشـان  بـه  نسـبت  یو فلسـف  انتزاعـی  مفاهیم .ندارند اثنینیت
، دینـانی : ابراهیمـی  ك.(ر بالضـمیمه  محمـول  نـه ، اند محمول خارج

 کم متصل را مفهوم ،نیز با تحلیلی اهللا مصباح آیت. )125، ص1362

  .)198، ص2ج، 1383، کنند (مصباح اعتباري تلقی می
هـاي   اسـاس یافتـه   بـر ، دما ثابت شدحال که معقول ثانی بودن 

بلکـه موجـود بـه    ، خارج ندارد معقول ثانی وجود منحازي در، فلسفی
  .)88ق، ص1424، یئ(طباطبا وجود موضوع خود است

دمـا معقـول ثـانی فلسـفی     ، با توجه به تحلیل ذکرشده ،بنابراین
بلکـه   ،مسـتقل  و منحـاز  اما نه وجوداست؛  خارج موجود است که در
ربطـی   صورت وجود  به ،دیگر  بیان  به .وجود موضوع داردوجودي به 

کـه   ،هـم  هـایزنبرگ  :تـوان گفـت   مـی ، سوي دیگر از موجود است.
واقعیتـی بـراي مفـاهیم    ، مفاهیم نظري را به دما تشبیه کـرده اسـت  

 نظـر  از ،کـه در ایـن صـورت   ، هرچند غیرمسـتقل  ،ل بودهینظري قا
 .خواهد بود گرا متافیزیکی واقع

  گیري نتیجه
 پس از، معرفتی معناشناختی و، متافیزیکی ةسه حوز ابزارگرایی در. 1

هاي علمی بـه   نظریه کاررفته در  عدم ارجاع مفاهیم به واقعیت و انکار
 ةهـاي بـالغِ جاافتـاد    که نظریـه  کید داردأت این باور بر، مابازاي واقعی

بلکه ابزاري بـراي   ،، ندارند»مطابقی«علمی صدق معرفتی به معناي 
 ،ایــن نــوع نگــرش صــدق در، نتیجــه در .هســتندتوجیــه پدیــدارها 

گرایـی   تجربـه «، »گرایـی اجتمـاعی   برسـاخت «قبیـل   از یهای تبیین
  .به خود گرفته است »گرایی عمل«و  »برساختی

 ،عمکـرد  و گفتـار  کپنهـاکی در  تفسـیر  ار ددانـان طرفـ   فیزیک. 2
هرچنـد  ، انـد  قبـول نگریسـته   ةدیدبه  ،خود ةسه حوز ابزارگرایی را در

  اند. گرفته دانان دیگري این رویکرد را به باد انتقاد فیزیک
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  سینا حسیات و ارزش معرفتی آن در نظر ابن
 علم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیکارشناسی ارشد فلسفه /  علیرضا صانعی    alirezasanei52@yahoo.com  

  mehdyakbari@yahoo.com   سطح سه حوزة علمیۀ قممهدي اکبري باغخیراتی / 

 17/7/96پذیرش:     23/2/96دریافت: 

  چکیده
سـینا هماننـد    زیرا مایه و اساس بسیاري از ادراکات تصـوري و تصـدیقی اسـت و ابـن    ؛ دارد ادراك حسی نقش ممتازي ،در میان منابع معرفت

و هـا   داند، اما نقش ایشان در عین حال که حسیات را یقینی نمیی نکات بسیاري را مطرح کرده است. ادراك حس ۀر زمینان، دبسیاري از متفکر
اصالت عقل یـا حـس در   وي در مسئلۀ قش حواس در تصورات و تصدیقات. سخنان ن :کارکردهاي گوناگونی براي آن ذکر کرده است؛ از جمله

 ،فالسـفه مسـلمان  بیشتر شود که ایشان مانند  روشن می ،با کمی دقت در آثار ويرسد، اما  تصورات، گرچه در بادي امر، کمی مبهم به نظر می
    گیرد. جانب اصالت عقل را می

 اسـتدالل  روش باو  شده گردآورياسنادي  روش به تحلیل اولیه مواد و اطالعات و استاي  توسعه و نظريهاي  تحقیق سنخ از حاضر تحقیق
  شده است. عقالنی تحلیل و تجزیه آماري،فن  نه

  شناسی. سینا، اصالت حس، اصالت عقل، معرفت حس، ابن ها: کلیدواژه
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  مقدمه
هـاي متنـوع    میان شاخهها در  ترین دانش شناسی یکی از مهم معرفت

در است که مسائل زیـادي  آن نظر فلسفه است. اهمیت این دانش از 
از قبیل تحلیل معرفت، ارزشمندي ادراکـات، مـالك   آن مطرح است؛ 

ماننـد آن، کـه   توجیه باور، مشکالت انـواع اسـتقراء، ادراك حسـی و    
و در  توجـه کـرد  باید به آنهـا   وآور هستند  و تشویش مباحثی مشکل

در بسـیاري از   ،نمود. در غیر ایـن صـورت   گیري ارتباط با آنها موضع
 اي جز سکوت نیست. مسائل عقلی و فلسفی چاره

 حواس در شناخت حقیقت پی بـرده  اهمیت بهن از دیرباز امتفکر
من فقـد حسـاً،   «اند:  و آنها را مجاري بسیاري از علوم دانسته و گفته

این رویکرد و توجه به نقـش و   .)134، ص1386(بهشتی،  »فقد علماً
تـري   هـاي عمیـق   تأمـل بیشـتر و دریافـت    جایگاه حواس، آنان را به

م دانشـمندان، تعـداد انـدکی    واداشته است. لیکن از میان شمار عظـی 
افراد از این  سینا ابنرا از منظر تجربه بکاوند.  مسئلهاند تا این  کوشیده

مـل جـدي   أکسان بود و یکی از دالیل شهرت و ماندگاري آثارش، ت
زمینـه (حسـیات از دیـدگاه     در نقش حواس در این زمینه بود. در این

وجه امتیاز  اماهاي زیادي نوشته شده است،  ) مقاالت و کتابسینا ابن
ـ  ،هاي دیگر نسبت به مقاالت و کتاباین مقاله   ۀدر این است که مقال

نزاع بـدیهی و   هاي حسی را بیان کرده و محل ارهحاضر گوناگونی گز
در  اسـت و نمـوده  مشـخص  ودن حسـیات را بـراي مخاطـب    مبدأ ب

وارد شده و آنها را نقـد  تفصیل شناختی حواس به  کارکردهاي معرفت
گرایی و معرفت علمی در نظـر   به واقع. همچنین و بررسی کرده است

  ، پرداخته است.ها نیامده کدام از مقاالت و کتابکه در هیچ  ،سینا ابن
ـیات در نظـر     ـین حس ـینا  ابـن این مقاله همچنین به تبی روي آورده  س

است که براي دستیابی به این هدف، در پی پاسخ به این سـؤاالت اسـت:   
شــناختی  و جایگــاه و ارزش معرفــت» حســیات«سـؤال اصــلی: تعریــف  

  چیست؟ سؤاالت فرعی عبارتند از: سینا ابنحسیات در نظر 
  نظر گرفت؟ توان نقش و کارکردي در آیا براي حواس می .الف
ل بـه اصـالت حـس اسـت یـا      یات قادر بحث تصور سینا ابن .ب

  اصالت عقل؟

  »محسوسات«تعریف 
 التـی  القضایا هی«کند:  گونه تعریف می را این» محسوسات« سینا ابن
 و الشـمس  بوجـود  حکمنـا  مثل الحس، من بها التصدیق استفید إنّما

 بمشـاهدة  اعتباریـۀ  کقضایا و ،حارة النار بکون حکمنا و مضیئۀ کونها
 أنّا و غضباً و خوفاً لنا أنّ و فکرة لنا بأن معرفتنا مثل الحس، غیر قوى
  ).35، صالف1375سینا،  (ابن» ذواتنا بأفعال و بذواتنا نشعر

هایی هستند که عقل به کمک حـس، آنهـا را    محسوسات گزاره
 »بـاطنی «و  »ظاهري« ۀحواس به دو گونآنجاکه  کند. از تصدیق می
محسوسـات  «هاي محسوس نیز به دو قسـمِ   شوند، گزاره تقسیم می

شــوند. اگــر مفــاد  تقســیم مــی »محسوســات بــاطنی«و  »ظــاهري
این کاغـذ  «هاي محسوس، محصول حس ظاهري باشد، مانند  گزاره

» حسـیات «هـایی   ، چنین گزاره»خورشید تابان است«و » سفید است
 شوند. اما اگر مفاد آنها از راه حواس بـاطنی معلـوم گـردد،    خوانده می

مـن گرسـنه   «و » ترسـم  مـن مـی  «، »من به خـودم آگـاهم  «مانند 
  .(همان) نامد می» اعتباري«این دسته از قضایا را  سینا ابن، »هستم

است، از  »حواس ظاهري«موضوع مقاله سبب آنکه به  ،در ادامه
کنـیم، و   صرف نظر می هاي اعتباري در ارتباط با گزاره ذکر و توضیح

  پردازیم. فقط به حسیات می

  هاي حسی گوناگونی گزاره
هاي حسی  هایی که با فعالیت اندام (گزاره یهاي حس ت در گزارهقبا د

ویم کـه آنهـا یـک    شـ  یآیند)، به این حقیقت رهنمون م به دست می
  دارند:متفاوتی هاي  سنخ نیستند، بلکه گونه

هاي حاکی از ادراك مستقیم حواس ظاهري، یا به بیان  گزاره) 1
تأثر حسی یا احساس ایجادشده در نفس؛ مانند  ،ذهنیدیگر، انعکاس 

پـس از چشـیدن عسـل. چنـین      ،»من احساس شیرینی دارم« ةگزار
اي را باید از وجدانیات دانست؛ زیرا انعکاسِ نوعی از علوم حضـوري   گزاره

شـود، معرفتـی    است. معرفت به تأثر و احساسی که در نفـس ایجـاد مـی   
کـه انعکـاس آن معرفـت حضـوري در     اي  رو، گزاره حضوري است. ازاین

  اي است که بنا به تعریف، از وجدانیات است. ذهن است، گزاره
 ،هاي حاکی از تفسیر حواس ظاهري، یا به بیـان دیگـر   گزاره) 2

ایجاد شـده در نفـس؛   ی تفسیرها و تعبیرهاي احساسات و تأثرات حس
سـطح ایـن میـز زبـر     «یـا  » این عسل شیرین است« ةهمچون گزار

پـیش از احـراز    ،الخطاینـد. بنـابراین   چنین قضایایی محتمـل  .»است
توان آنها را یقینی دانست؛ چه رسد بـه اینکـه بـدیهی     نمی ،صدقشان

ـ    هـا  شمرده شوند. معموالً این دسته گزاره شـمار   هرا بـدیهی ثـانوي ب
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پایه، که قدما و متأخران  ییا ادراکات حس »حسیات«اند. مراد از  آورده
 هایند. اند، همین دسته گزاره یقینی شمردهآنها را از مبادي 

انـد و بـه    کارگیري حواس و عقـل  هایی که محصول به گزاره) 3
 ةگیـرد، نظیـر گـزار    مسـتقیمی تعلـق نمـی    یحسـ  ةمفاد آنها مشاهد

اتـم از پروتـون و نـوترون تشـکیل     ۀ هست«یا » الکترون وجود دارد«
 ،بـه بـدیهی  اند و نـه قریـب    هایی نه بدیهی چنین گزاره». شده است

بلکه نظري بوده، تصدیق آنها بر نظر و کسب مبتنی است. اگر چنین 
هایی حسـی یـا محسـوس خوانـده شـوند، بایـد میـان آنهـا و          گزاره
 اول و دوم فرق نهاد. ۀهاي دست گزاره

هـاي حسـی آشـکار اسـت؛      نظري بودن قسم سوم از گزاره
آنهـا  که بدیهی بودن گروه نخست تردیدناپذیر است؛ زیـرا   چنان

اند و مالك وجدانی بـودن بـر    هاي حسی انعکاس شهودي یافته
آنها صادق است. بنابراین، در نظري بودن دستۀ سـوم و بـداهت   

ها متوجـه قسـم دوم    دستۀ اول تردیدي نیست، بلکه همۀ بحث
  ).55ـ53، ص1394زاده،  است (حسین

مشـکالت بـدیهی یـا مبــدأ دانسـتن حسـیات از نظــر      
 سینا ابن

خطاپذیري یا خطاناپذیري و همچنین بـدیهی یـا نظـري     براي اینکه
هـاي حسـی روشـن شـود، الزم اسـت       بودن دومین دسـته از گـزاره  

آورد،  ها بـه بـار مـی    مشکالتی را که بدیهی و مبدأ دانستن این گزاره
ز یوانـد حـا  ت یبه این بحث از جهتـی دیگـر نیـز مـ    توجه بیان کنیم. 

و تجربیات، هـر کـدام بـه     این است که متواترات ،اهمیت باشد و آن
بـدیهی نبـودن حسـیات،    نظـر  انـد. از ایـن    اي مبتنی بر حسیات گونه

  هاي پسین است. همستلزم نظري بودن بسیاري از پای

  مبدأ نبودن حس .اول
: هرگـز امـور   اسـت  چنین گفته شـده  ،گوید: در تعلیم اول می سینا ابن

مبـدأ بـراي    انـد،   که حسینظر حسی اموري برهانی نیستند، و از آن 
شـان امـوري کلـی     زیرا نتایج براهین و مبادي ؛گیرند برهان قرار نمی

هستند و اختصاص به وقت خاص و شخص و مکـان خـاص ندارنـد    
  .)249، ص3، جق1405سینا،  : ابن(ر.ك

ابزارهاي حسی فقط احکام و محموالت را در امري جزئـی و در  
د بـه مبـادي   توان پس حس نمیند. یاب زمان خاص و مکان خاصی می

توانـد متعلـق باشـد تـا      و هرگز نمی ،برهان برسد تا مبدأ برهان بشود
یـک از معلومـات حسـی علـم      ، و اساساً هیچبرهان بر آن اقامه گردد

ما با ابزارهاي حسی چنین دریافت کردیم ـ مثالً  ـ و اگر   ی نیست،کل
هرگز از  ،»استدو قائمه زوایاي این مثلث محسوس مساوي با «که 
هـر مثلثـی   «ه توان به رأیی کلی مبنی بر اینک یدریافت حسی نم این

حس، علم به علت حاصل ۀ زیرا به وسیل؛ دست یافت» اینچنین است
ایـن  «دریافـت کنـیم کـه     چنین اگر به کمک حـس هم .نشده است

چون در مخروط ظلی قرار گرفته منکسف  ،قرصِ ماه، در زمان حاضر
در توانِ مـا نیسـت کـه حکمـی     ـ    حس لحاظاز ـ هرگز » است شده
هر کسوف قمري علـتش چنـین و   «باشیم مبنی بر اینکه داشته کلی 

ها و یـا کسـوف کلـی را     توانیم همۀ کسوف ؛ زیرا ما نمی»چنان است
تـوانیم احسـاس    ها را نمـی  احساس کنیم. اما علت اینکه همۀ کسوف

ی: هرچه اند (یعن کنیم، به سبب آنکه مصادیق قمر ـ بالقوه ـ غیرمتناهی
هاي قمر تحقق پیدا کند، باز هم امکـان دارد کـه    از مصادیق و حالت

 –مصادیق دیگري نیز تحقق یابد، و به همین سـبب مصـادیق قمـر    
تواند کسوف کلـی را   اند). اما علت اینکه حس نمی بالقوه ـ غیرمتناهی 

ادراك کند، به سبب آن است که ادراك کلیات فقـط در تـوان عقـل    
  است.

اهی به کمک تکرار و استقراء جزئیـات محسـوس، عقـل    البته گ
که حس آن امورِ کلـی را   نظر  نه از آن ،کند اموري کلی را ادراك می

کارکردهـا و  جمله که از آنبلکه به خاطر ، رسیدهآنها  ادراك کرده و به
، یک کلـیِ مجـرد   رهاي عقل این است که از جزئیات متکر توانمندي

چـه حـس   ، و ایـن کلـیِ معقـول را اگر   دآور معقول را به دسـت مـی  
سـپس   است. تواند جزئیات را ادراك کرده اما می ،تواند درك کند نمی

توانـد یـک معنـاي     عقل از آن جزئیات (و با تقشیر آن جزئیـات) مـی  
معقول را خلق و ایجاد کند؛ معنایی که حس هرگز راهـی بـه ادراك   

ۀ کند، بـه وسـیل   آن ندارد و اگر عقل هم آن معناي کلی را ادراك می
  اشراق فیض از سوي خدا به عقل است.

تواند کمک دیگري به عقل بکند و آن اینکـه   همچنین حس می
توانـد بـه مقـدمات و     در بسیاري از موارد، عقل به کمک حـس مـی  

     قضایاي کلی دست پیدا کند، نه به خـاطر اینکـه حـس آن مقـدمات
مـک تجربـه، آن   کند، بلکه به خاطر آنکه عقل به ک کلی را درك می

کنـد (همـان،    مقدمات کلی را از جزئیات و مفاهیم حسی اصطیاد می
  ).250- 249، ص 3ج
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  عدم درك کامل و دقیق جزئیات .دوم
خواهـد   کند و از آن طریق مـی  مطرح می سینا ابناشکال دیگري که 

ببـرد ایـن اسـت کـه مـا حـس        سؤالرا زیرهاي حسی  بداهت گزاره
توانیم اعراضـی همچـون    فقط می ،حواسشناس نداریم. از راه جوهر

و به همین علت است کـه   ،کمیت و کیفیت و مانند آنها را درك کنیم
اگر شما بخواهید حقیقت امري را دریافت کنید یا حکـم کنیـد کـه فـالن     

اي  محسوس و تجربۀ حسی مابازایی در خارج دارد، به ناچـار بایـد از قـوه   
ت، کمک بگیرید؛ مانند زمـانی  غیر از حس، که همان قوة عقل یا وهم اس

در خارج وجـود  » این کتاب زرد رنگ«خواهیم حکم کنیم به اینکه  که می
توانند وجود آنهـا را در خـارج اثبـات کننـد،      دارد. در اینجا، خود حواس نمی

ـتدالل اقامـه کنـد، وجـود خـارجی        بلکه در مواردي که عقل یا وهـم اس
  ).69- 68ق، ص1404سینا،  شود (ر.ك: ابن محسوس اثبات می

  »باسبابها تعرف االًذوات االسباب ال«ة توضیح قاعد
معتقد است: علم » ذوات االسباب التعرف االّ باسبابها«طبق قاعدة  سینا ابن

یقینی دایمی به معلول، تنها از طریق علم به سبب و علّت آن است؛ یعنی 
است.  علم یقینی به هر چیزي که داراي سبب است، تنها از ناحیۀ سبب آن

)، و اگر علم به معلول از طریق سبب یـا علـت   86ق، ص1405سینا،  (ابن
تامۀ آن نبود، در این صورت، علم به آن به نحو امکانی خواهد بود، و چیزي 

توان ادعا کرد خالف آن ممکن نیست.  که به نحو امکانی معلوم باشد، نمی
و گذراست و اساس، یقین به معلول از طریق غیر علت، یقین موقت  براین
توان گفت: خالف آن ممکن نیست. براي نمونه، هرگاه این یا آن قو را  نمی

دیدیم که سفید است، یقین حاصل از راه حس بینایی یقین گذراست؛ زیرا 
کند سفیدي از این یا آن  عقل با صرف سفید دیدن این یا آن قو یقین نمی

که سفید دیدیم، عقل  قو قابل سلب نیست. به عبارت دیگر، این یا آن قو را
کند خالف آن ممکن نیست. از نظر عقلی، چیـزي کـه سـفید     حکم نمی

پس خالف آن عقالً محال نیست. امـا اگـر    است ممکن بود سفید نباشد.
این یا آن قو به علت قو بودن سفید باشد، و علت سفید بودن این یا آن قو، 

آن ممکن نیست.  گوید: خالف قو بودن آنها باشد، در این صورت، عقل می
بنابراین، در صورت کشف علت محمول، سفید بودن براي موضوع ثابت و 

  ).290- 289، ص1، ج1395الیتغیر است (سلیمانی امیري، 

  سینا هاي حسی از نظر ابن تفسیر یقین در گزاره
هـاي   در گزاره »یقین«شاید به ذهن کسی خطور کند که چرا معناي 

 بـه عبـارت  گیـریم؟   می »االخص یقین بالمعنی«حسی را به معناي 
هـا را   در ایـن نـوع گـزاره    »یقین«چه اشکالی دارد که مراد از  ،دیگر

بسیاري از مشکالت در این  یراحت بهتا  ،شناختی معنا کنیم یقین روان
  ؟زمینه جواب داده شود

باید این نکته را خاطرنشان کرد که بحث بـر سـر ایـن     ،در اینجا
 سـینا  ابـن شناختی حسـیات را در نظـر    است که ارزش معرفت مسئله

مـراد   »یقـین «باید ببینیم چه معنـایی از   ،جویا شویم. به همین علت
و اگـر ایشـان یقینـی بـودن حسـیات را منکـر شـده،         ،است سینا ابن

بوده است. یقین بـر اسـاس دیـدگاه    » یقینی«کدام معناي  منظورش
موضوع باور تنها به ثبوت محمولی براي یک  این است که نه سینا ابن

داشته باشیم، بلکه به محال بودن نفی این محمول از آن موضوع نیز 
علم داشته باشیم. پس بنابراین، در فرایند یقین، وجود دو علم ضروري 

  ».عدد سه فرد است«. علم به اصل قضیه؛ براي نمونه: 1است: 
عدد «. علم به محال بودن نقیض آن؛ یعنی محال بودن اینکه 2

، در جـایی کـه اعتقـاد دوم    سینا ابندر نظر  ،رو . ازاین»تسه فرد نیس
آیـد، بلکـه    یقین نیز به دسـت نمـی   ـ  مانند امور جزئی ـ شکل نگیرد

سـینا،   نـه خـود یقـین (ابـن     ،شود شبیه یقـین اسـت   حاصل می چهآن
  .)189و13و11، ص1جب، 1375؛ همو، 78ص ،ق1375

 شناختی حواس کارکردهاي معرفت
شناختی، چند نوع کارکرد  براي حواس در بعد نظري و معرفت سینا ابن

، 1376قایل است (براي مطالعه بیشتر دربارة نقش حس، ر.ك: فعالی، 
ترین آنها و همچنین به ارتباط بـین   ). در اینجا به مهم247- 238ص

  کنیم: محسوسات و معقوالت و نقد و بررسی آنها اشاره می

  ) نقش حواس در تصورات1
اً فقـد    « ةوان مقدمه، الزم است تبیینی از قاعدعن براي من فقـد حسـ
  داشته باشیم.» علماً

در ویـژه   بـه هاي معروفی کـه در کتـب فلسـفی و     از جمله گزاره
تا کنـون   ارسطوالمثلی از زمان  شناختی همچون ضرب مباحث معرفت

 است.» من فقد حساً فقد علماً« ةگزار ،مطرح بوده
ـین   رسـد ایـن گـزاره    به نظر می بیـان شـده    ارسـطو بـار توسـط     اول

) و اگر پیش از او نیز کسی آن را گفته باشد در 482، ص2، ج1980(ارسطو،
این گزاره را بـه گوینـدة    سینا ابنکتبِ فلسفی ثبت و ضبط نشده است؛ اما 



   ۷۵ سينا حسيات و ارزش معرفتي آن در نظر ابن
 

  دارد. دهد و تنها به اصل آن اکتفا کرده و آن را بیان می خاصی نسبت نمی
 علمـى حتمـاً فاقـد    باشد، حسىفاقد  سهرک«گوید:  می سینا ابن

 تحریـک  آن سـوى  بـه  را نفـس  حـس  آن کـه  علمى یعنى ؛»است
 ایـن  و ،شـود  نایـل  علـم  آن بـه  نیسـت  ممکـن  ،بنـابراین  .کنـد  مى

 نایـل  یقینـى  علـم  بـه  آنهـا  طریـق  از کـه  اى مبادى که روست بدان
 اسـتقراء  و ،ذاتـى  استقراء یعنى ؛است »استقراء« و »برهان« شوند مى

  .است مستند حس به لزوماً
 حـس  طریـق  از فقـط  آنها مبادى و هستند، کلى برهان مقدمات

 مفـردى  خیـاالت  حـس  توسـط  که صورت این به شود، مى تحصیل
 کلـى  امـور آنها  از و کرده تصرف آنها در عقلىة قو تا گردد مى کسب
 کسـى  اگر. نماید ترکیب قضیه صورت به راآنها  وکند  کسب را مفرد

متوجه  خوب و است غافلآنها  از که کسى براى را قضایا این بخواهد
 حـس  بـه  کـه ـ   اسـتقراء  طریق از جز کار این دهد، توضیح شود نمی

 برهـان  و هسـتند  اولیـات  قضـایا  این زیرا ندارد؛ امکانـ   است مستند
 اخـذ  زمـین  بـودن  وسط نیتبی براى که ریاضى مقدمات مانند ندارند؛

 زمـین  بودن سنگین بیان براى که طبیعى مقدمات مانند یا شوند، مى
  .روند مى کار به آتش بودن سبک و

 و مفـارق  خـواه  ـ  ذاتـىِ  عـوارض  اولین که استسبب  همین به
 شـناخته  حـس  بـا  صرفاً ابتدا موضوعات از هریک ـ  مفارق غیر خواه
 اکتسـاب  دیگـرى  معقـول  امـر  محسـوس،  امـر  از سـپس  شوند، مى
 بـه  وصـول  هاى راه زیرا ؛هندسه علم در سطح و مثلث مانند شود؛ مى

؛ همـو،  220ص ،3ق، ج1405سینا،  است (ابن حس طریق از ابتداآنها 
  .)312- 311، ص1373

  توضیحات
بـدین   ؛در این قاعده، یک علم عقلی و کلـی اسـت    »علم«منظور از 

معنا که وقتی شخصی یک معرفت حسی را نداشـته باشـد معرفتـی    
به  .آید نخواهد داشت دست می که به کمک آن حس بهرا هم عقلی 

کـه نفـس را تحریـک و بـراي      ،تعبیر دیگر، اگر آن معرفـت حسـی  
کنـد، وجـود نداشـته باشـد، آن      دریافت یک معرفت عقالنی مهیا می
  معرفت عقلی نیز موجود نخواهد شد.

اي  هاي عقلی به همین انـدازه  هاي حسی بر معرفت تأثیر معرفت
در مقـام تبیـین ایـن     سـینا  ابـن ا مطلبی است روشن، ام ،که گفته شد

کنـد و آن اینکـه حصـول     چیزي بیش از این مقدار را بیان می ،قاعده

هاي حسی توقف دارد و یقین بـه هـر امـري از     علم یقینی بر معرفت
  .متوقف استبر علم حسی ـ  به هر حالـ هر راهی که حاصل شود 

 دي: تمـام مبـا  دهـد  مطلب مذکور را اینچنین توضیح می سینا ابن
انـد و یـا    »برهـانی «یابیم یا  به علم یقینی دست می هاآنۀ که به وسیل

و البته شرط یقینی بودن استقراء آن است که اسـتقرائی   ،»استقرائی«
 ،و از سـوي دیگـر   ،اسـتقراء تـام   سو، یکبدین معنا که از  ؛ذاتی باشد

، مستقیم اسـتقراء دانسـت  ۀ آن موجبه باشد تا بتوان آن را نتیجۀ نتیج
 استقرائی ناقص و یـا مـدعایی سـالبه باشـد مسـتقیماً      رنه چنانچهوگ

اعتقـاد دارد کـه    سـینا  ابـن  ،در عـین حـال   .تواند مفید یقین باشد نمی
تواند علمی کلـی و یقینـی در پـی     هرگز نمی ،استقراء به خودي خود

پـس از تبـدیل    ،مگر اینکه با یک قیاس همـراه گشـته   ،داشته باشد
  یقینی به ما عرضه کند. ، علمی»تجربه«شدنش به 

در را توانیم تـأثیر معرفـت حسـی     می ،حال پس از ذکر این نکته
مبــادي اســتقرائی همگــی مبتنــی بــر  .مبــادي یقــین بررســی کــرد

اگر کسـی بخواهـد از طریـق    سبب، به همین  .اند هاي حسی معرفت
 هـاي  بد حتماً باید متکی بـر معرفـت  استقراء به علمی یقینی دست یا

جـز از طریـق مشـاهدات      زیـرا اسـتقراء   ؛حسی به این امر دست یابد
  حسی امکان تحقق ندارد.
امـا مبـادي    ،انـد  چه به خـودي خـود کلـی   اما مبادي برهانی اگر

هـاي حسـی    مبتنی بر معرفـت ـ الجمله   فی ها ـآن  تصوري و تصدیقی
و تصـورات   ،بدیهی متشکّل از چند تصـور اسـت  ة زیرا هر گزار ؛است
ـ   اگر از خـارج گرفتـه شـده باشـد    ـ   بدیهیة یک گزارة دهند یلتشک

گونه که ابتـدا بـه    ، بدینحتماً باید منتهی به حس ظاهر یا باطن شود
یکی از ابزارهـاي حسـی و یـا توسـط حـس بـاطن دریافـت        ۀ وسیل
سپس آن تصورات حاصل شده تبدیل بـه تصـوراتی خیـالی     ،شود می
جـدا  ف در آن تصورات خیالی و عقل با تصر ،و در این هنگامشود  می

 .آورد تصوراتی کلـی بـه دسـت مـی     ساختن آنها از عوارض شخصی،
تبـدیل بـه یـک گـزاره      ،تصورات کلی بـه دسـت آمـد   اینکه  پس از

هاي  تمام تصورات و تصدیقات عقلی بر معرفت ،اساس براین .شود می
، مصــباح؛ 220، ص3ج ق،1405ســینا،  نحســی توقــف دارد (ابــ  

  .)63 جلسهشفا،  هاي برهان درس
بدیهی به مخاطب بـراي تصـدیق آن   ة البته گاه تفهیم یک گزار

زیـرا   ؛احتیاج به تصورات حسی و کمک گـرفتن از محسوسـات دارد  
بین موضوع و محمـول و کیفیـت علیـت    ۀ برخی افراد در تصور رابط
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ۀ مطابقـت یـک قضـی    ،طـورکلی  موضوع براي حمل بر محمول و به
شوند و بـه خـوبی نسـبت بـه آن      شکل میگرفتار م ،بدیهی با خارج

تنها راهی کـه بـراي تفهـیم     ،صورت در این .توانند تنبه پیدا کنند نمی
ماند این است که به کمک اسـتقراء   بدیهی باقی میة صدق این گزار

مصادیق این گزاره، صدق آن را به چنـین شخصـی تفهـیم    ۀ و عرض
پـس از   .شـود  میو روشن است که استقراء نیز منتهی به حس کنیم، 

  نیز معرفت یقینی و عقلی بر معرفت حسی توقف دارد. نظراین 
کـه مبـادي برهـان را جـز از طریـق      بجاست آوري این نکته یاد

یـرا  د؛ زتوان به مرز باور رسـان  مصادیق محسوس نمیۀ استقراء و ارائ
کـرد  برهـان اقامـه   آنها  توان بر دیگر نمی ،مبادي برهان چون مبدأند

اي  کسی که رابطـه سبب، به همین  .)330ص، 1382ی، دیوان: (ر.ك
ـ   ل شدهیبدیهی از ذهنش زا  ،مصـادیق حسـی  ۀ باشد، فقط باید با ارائ

مثال، هنگامی کـه معلمـی    برايصدق آن گزاره را به او تفهیم نمود. 
هاي بدیهی ریاضی و یا طبیعی را به کودکان دبسـتانی   هبخواهد گزار

، با بازي و برخی اداهـایی کـه   ر کردهی را حاضیتفهیم کند، باید اشیا
بـه همـین    .ها را به کودکـان تفهـیم کنـد    صدق آن گزاره ،آورد میدر

موضـوعات علـوم را   گامی که بخواهیم اولین عوارض ذاتی هن سبب،
به دیگران تفهیم کنیم، ابتدا باید از طریق حس، مصـادیقی را نشـان   

اهیم عقلـی و  دهیم و سپس از طریق آن امور محسـوس، بـه انتـزاع مفـ    
ـ  آن موضـوع از      ـثالً انتزاعی دست یابیم. تفاوتی هم در این زمینه کهـ  م
مفارقات باشد یا غیرمفارقات، وجود نـدارد. در هـر صـورت، بایـد ابتـدا از      
طریق حس با اولین عوارض ذاتی موضوعات علوم آشنا شد. براي مثـال،  

اسـت   ـ که موضوع علم هندسـه » کم متصل«براي درك عوارض ذاتی 
ـ ابتدا باید مثلث و سطح و سایر عوارض ذاتی کم متصـل را بـه دیگـران    

ـینا،   نشان داد تا بتوان از این مصادیق، مفاهیم عقلی را انتزاع نمـود (ابـن   س
  ).63هاي برهان شفا، جلسه ؛ مصباح، درس220، ص3ق، ج1405

  تصورات عقلیاز عقل ة کیفیت استفاد
  »عقلی«و  »حسی«الف) تفاوت مفهوم 

 هـیچ  و نیسـت؛  محسوس معقوالت، از چیزى گوید: هیچ می سینا ناب
 شـود،  مـى  واقع حس معرض در کهنظر  آن از محسوسات، از چیزى
 أمبد حس هرچند نیست، عقل ادراك معرض در یعنى نیست؛ معقول
 و محسـوس  انسـان  دربـارة  ،مثالً ؛است معقوالت از بسیارى حصول
 محسـوس  هـاى  انسـان  از هریـک  در حس: یمیگو مى معقول انسان

 و اعضـا  اجزاي در معینى وضع و کیفیت، از تىأهی بزرگى، از اى اندازه
 تـک  تـک  در را احـوال  ایـن  حس همچنین. یابد مى مکان در وصفى
 همـان  کنـد  مى درك حس آنچه یا حال. یابد مى نیز ها انسان اعضاى
 محسـوس  انسانۀ الزم هرچند ،معقول انسان یا است، معقول انسان
 ،دیگـر  سـوى  از. اسـت  محسوس این از غیر چیزى ولى است،بودن 
 نـزد . است فیه مشترك یکسان نحو به معقول انسان که است روشن
 اینجـا  در و اسـت،  انسان عمرو که گونه همان ؛است انسان زید عقل،
 ؛نیسـت  فیـه  مشـترك  محسوس انسان اما. دارد جریان مطلق توافق

 از جـز  محسـوس  و ،نیسـت  مشترك آن وضع و کیفیت و مقدار زیرا
  .شود نمى واقع محسوس طریق این

 از خیـال  در شـده  حاصـل  تصـور  همـان  معقول انسان ،بنابراین
 کند مى درك را آن حس آنچه ،طورکلى به و .نیست محسوس انسان

 درك را آن عقـل  که نیست همان نیز .نیست مشترك انسان حقیقت
 بررسـى  را انسـان  بـودن  معقول کیفیت اینک. بالعرض مگر کند، مى

  :گوییم مى ،کرده
 ملحـق  آن بـه  خـارج  از که شرایطى از معقول انسان است الزم

 و معـین  کیفیتـى  ،معـین  اى انـدازه  داشتن مانند ؛باشد مجرد ،شود مى
 کـه  اسـت  معقـولى  طبیعـت  معقول انسان بلکه ،معین مکان و وضع

 کـه  باشـد  مکـانى  و وضع و کیفیت و مقدار هر معروض دارد آمادگى
 حـد  اگـر  و. اسـت  خارجى وجود قلمرو در انسان بر عروضآنها  شأن
 الزم داشـت،  اقتـران مانند آن  و وضع و تقدیر با عقل در انسان تصور

 انـدازه  پس. باشد مشترك تقدیر و وضع آن در انسانى هر که آمد مى
 ملحـق  وى بـر  انسان به ة مختصماد حیث از صرفاً مکان و وضع و

  .شوند مى
 عقـل  در خـود  حـد  بـا  که حیث این از انسان که شد روشن پس

 از ناشـى  تجـرد  این و است مجرد آن لواحق و ماده از شود، مى تصور
 انسـان  بلکـه  ،نـدارد  راه آن به حیث این از حس و است؛ عقل تجرید
اسـت   آمیختـه  غریـب  لواحـق  بـا  کنـد،  مـى  درك را آن حس وقتى
  .)314- 312، ص1373همو، ؛ 221- 220، ص3ج ق،1405سینا،  (ابن

اي که در اینجا الزم است که به آن اشاره شـود ایـن اسـت     نکته
بدین معنا که  ؛بودن را مستلزم غیرمادي بودن گرفته کلی سینا ابنکه 

و  ،یـابیم  کنیم، آن را کلّی مـی  وقتى ما چیزى را در عقلمان تصور مى
تحقـق   ة خارجى ممکن نیست بدون عوارض شخصـی حال آنکه ماد

، و مجرد اسـت  يفهمیم آنچه در عقل است امر پس مى .باشد داشته



   ۷۷ سينا حسيات و ارزش معرفتي آن در نظر ابن
 

جزئى و به  ندارد، امري کلى است. اما مادیات چون عوارض شخصی
گرایشـی در   أانـد. ایـن امـر منشـ     ، متشخصۀ عوارض شخصیوسیل
ء گویـا   اصالً عقلى بودن یک شىاینکه   و آناست، مشاء شده ۀ فلسف

د بودن با کلى بودن مسـاوى  و گویا مجر ،با کلى بودن مساوى است
ء مادى  چون شى ؛یعنی هرچه کلى است باید حتماً مجرد باشد ؛است

  همیشه متشخص به عوارضِ شخصی است.
بـه  ـ تا استفاده کردن از کلیـت   است همین سخنان موجب شده 

در   براي اثبات موجود مجرد و نیز تجرد یک شـیء ـ   عنوان حد وسط
یعنـی چنـین اسـتدالل     ؛ان یافت شودهاي دیگر ها و نوشته بین گفته

تواننـد کلـی    و مادیـات نمـی   ،اند ی داریم که کلییکنند که ما اشیا می
انـد و   ادراکات ما کلـی  :گوید . و یا میپس از آن اشیاء مجردند .باشند

نیز در  سینا ابن .پس ادراکات ما مجردند .توانند کلی باشند مادیات نمی
یابـد   آنچه را عقل مى :گوید مى ،به همین استدالل اشاره کرده ،اینجا

از  گویا معقولیت بـا تجـرد   .پس کلى است .خصوصیت شخصی ندارد
نبـود،   وقتى عـوارض مشـخص   و استهمراه عوارض و مشخصات، 

  ).63هاي برهان شفا، جلسه  ، درس(مصباح کلى و معقول خواهد بود

  ز مفاهیم محسوسب) کیفیت انتزاع یک مفهوم معقول ا
 :کنـد  موجودات را به دو قسم تقسیم می ،بندي در یک تقسیم سینا ابن

  الذات. الذات و دیگري موجودات معقول  موجودات محسوس
 و اسـت،  معقـول  ذاتـاً  وجـود  نظر از که آن: اند قسم دو موجودات

 ذاتـاً  وجـود  نظـر  از که آن اما. است محسوس ذاتاً نظر وجود از که آن
 ذاتـاً  و ندارد، را ماده لواحق و ماده که آن :از است عبارت است معقول
 ،گیـرد  قرار عمل آن تحت که نیست عملى محتاج زیرا ؛است معقول

 آنچه اما. باشد محسوس که نیست ممکن البته و ،شود معقول گاه آن
 بـوده،  غیرمعقـول  هستى، نظر از ذاتش است، محسوس ذاتاً وجود نظر از

 معقـول  کـه  گیرد مى نظر در نحوى به را آن عقل لیکن است. محسوس
 .کند مى تجرید ماده لواحق از را آن حقیقت عقل زیرا گردد؛ مى

 صـورت  یـک  حـس  توسط معقوالت تصور: یمیگو مىهمچنین 
 تحویـل  کـرده  اخذ را محسوسات هاى صورت حس اینکه آن و دارد،

 قـرار  ما نظرى عقل فعل موضوعات ها صورت این .کند مى خیالة قو
 هـاى  انسـان  از شـده  اخـذ  کثیـر  هـاى  صـورت  ،اینجـا  در. گیرند مى

 عـوارض  نظـر  از را هـا  صورت این عقل و آید، مى وجود به محسوس
 اعضاى هیأت و کیفیت و رنگ مختص را زید مثالً، یابد؛ مى گوناگون

  .کند مى دریافت آن غیر مختصاتی با را عمرو و یابد، مى خاص
 ؛گـذارد  مـى  کنـار  راآنها  و پردازد مى عوارض این به عقل سپس

 بـه اینکـه   تا اندازد، مى دور و کند مىجدا آنها  از را عوارض این گویى
 تحصـیل  را آن و برسد، ،نیست بردار اختالف که ،آنها مشترك معناى
 تفتـیش  خیـالى  موجودة دربار عقل که چیزى اولین. کند تصور ،کرده
 و الزم را عـوارض  از بعضـى  و اسـت،  آن ذاتیـات  و عوارض کند مى

 مجتمع کثیر معانى تک تک سپس و ،یابد مى الزم غیر را دیگر بعضى
  .کند مى اخذ ذاتاً را آن و کرده منفرد را خیال در

عقـل  و کنـد،  مـى  اعطا نفس به را معقول غیر مختلط امور حس 
 گردانـد،  معقول ،ساخته جدا راآنها  عقل وقتى. سازد مى معقول راآنها 
 صـورت  بـه  را بعضـى  .کنـد  اعمـال آنهـا   بر را ترکیب انواع تواند مى

 ترکیب ـ  رسم و حد مانند ـ  رساند مى را شى معنى که ،خاص ترکیب
، 3ق، ج1405سـینا،   نجازم. (اب ترکیب صورت به را بعضى و کند؛ مى
  .)316- 314، ص 1373همو، ؛ 221- 222ص

  اصالت عقل یا حس در تصورات
نقش حس در تصـورات،   ةدربار سینا ابنشاید با خواندن عبارات قبلی 

از اصـالت حـس در    سـینا  ابـن این مطلب به ذهـن خطـور کنـد کـه     
در عین حال که حس را منشـأ انتـزاع   وي  اماکند.  تصورات دفاع می

در برخـی از   .ولی حدود آن را رعایت کـرده اسـت   ،دانست میمعقول 
ت مبـدأ بسـیاري از معقـوال    : حـس گفتهمین عباراتی که ذکر شد، 

ـ  نه تمام آنهـا  ،است اي یـا در جـ  . )220، ص3، جب1375سـینا،   ن(اب
دهـد: حیـوان نـاطق از نـوع      ، این مطلب را چنین توضـیح مـی  دیگر

کـه در ابتـدا عقـل     ،ایـن قـوه   .شود غیرناطق با قوه عاقله متمایز می
معقوالت اکتسابی این قوه از  .ذاتاً واجد معقولی نیست ،هیوالنی است

شوند: یکی با الهام و فیض الهـی و بـدون تعلـم، و شـامل      میدو راه وارد 
ـین   «یـا  » الکل اعظـم مـن الجـزء   «معقوالت بدیهی نظیر  اجتمـاع نقیض

باشد. دیگري از راه حس است؛ یعنی از حـواس شـروع    ، می»محال است
ـنس   شده تا تمییز ذاتی و عرضی و مشترکات و امتیازات و سپس انتزاع ج

یابـد.   تشکیل قضایا و اقیسـه و حـدود پایـان مـی    و فصل ادامه یافته و با 
ـین    دسته اول از راه حس یا تجربه نیست؛ زیرا حس و تجربه منتج بـه یق

  ). بنابراین:169- 168ق، ص1400سینا،  نیست. (ابن
و راه دیگر فیض  ،هاي حصول کلیات است حس یکی از راه ،اوالً

» عقـول ثـانی  م«ها را اصطالحاً و الهام الهی است که مفاهیمی که آن



۷۸   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

ـ  القـوة  هـذه  و« :روي، گفت . بدینکند عاقله القا می ةبه قو ،نامند می
 الحـس  مـن  تسـتفید  المعانی ـ قد  هذه تتصور اي القوة العقلیۀ ـ التی 

  .)169(همان، ص» عقلیه صورا
 ةولی قـو  ،چند حواس در استنباط صور کلی، معین عقلند، هرثانیاً

چـه در تصـور و چـه در     ،عاقله در تصویر این معـانی و ترکیـب آنهـا   
  .محتاج حواس نیست و خود مستقل است ،تصدیق
که بـه  ، ولی بعد از آنعقل در ابتدا محتاج حس و خیال است ،ثالثاً
همین قـواي   ،نیاز شده از استخدام این قواي نازله بی ،ل شدیکمال نا

با  ،آنها را به کناري نهادهروي،  . بدینشوند معین صارف و مانع او می
کـه بـراي رسـیدن بـه      گونـه  همـان  ؛دهـد  مسیر مـی  ۀپاي خود ادام

مقصدي نیازمند وسیله و مرکبی هستیم و بعد از وصـول بـه مقصـد،    
  ).224- 223، ص 1376شود (فعالی،  وسیله مانع میهمان 

 اي با اشـیاي  م هستند که هیچ رابطهدیگري از مفاهی ۀدست ،رابعاً
حاالتی کـه   ؛کنند بلکه از حاالت روانی حکایت می ،وس ندارندمحس

مانند مفهـوم تـرس،    ؛شوند درونی درك میۀ با علم حضوري و تجرب
احساسـات  گونـه   ایناگر ما  ،محبت، عداوت، لذت و درد. بدون تردید

توانستیم مفاهیم کلی آنها را درك کنـیم.   درونی را نداشتیم هرگز نمی
نیسـت   چنـین و نیست، قید و شرط  عقل از حس بی ةاستفاد ،بنابراین

چند هـر کلـی مسـبوق بـه     ، هرکه هر معقولی مسبوق به حس باشد
هـر مفهـوم عقلـی نیازمنـد ادراك شخصـیِ       روي، بدینجزئی است. 
 ،کند اي را فراهم می انتزاع مفهوم ویژه ۀادراکی که زمین ؛سابقی است

لـم حضـوري و   عگـاهی هـم   ادراك حسی، و گاهی و این ادراك در 
در پیدایش مفاهیم کلـی عبـارت    است. پس نقش حسشهود درونی 

فراهم کردن زمینه بـراي یـک دسـته از مفـاهیم مـاهوي و       :است از
کند  می عقل ایفا مفاهیم کلّی ۀبس، و نقش اساسی را در پیدایش هم

  .)230- 226، ص1 ، ج1392، مصباح: (ر.ك
شـناختی حسـیات    در بحث ارزش معرفت سینا ابناز سوي دیگر، 
ها مفید یقین بالمعنی االخص نیستند. با توجه بـه   گفت که این گزاره
سـو، حسـیات را    ، ازیکسینا ابنشود شخصی مانند  این نکته، مگر می

یقینی نداند، و از سوي دیگر، بخواهد تمام علوم و معارف ما را به حس 
» ت یقینیمعرف«برگرداند؟! اگر اینچنین باشد، اساساً چیزي به عنوان 

  اراده نکرده است. سینا ابننخواهیم داشت، که چنین چیزي را قطعاً 
  توان چند نتیجه را استخراج کرد: می ،با توجه به مطالب پیشین

براي عقل اصالت قایل اسـت و آن را فـرع حـس یـا بـه       سینا ابن) 1

داند، تا صـورت حسـیِ    تعبیر دیگر، کلیات را همانند سکۀ ساییده شده نمی
نازل باشند، بلکه عقل خود مستقل بوده داراي تصـویر معـانی، ترکیـب و    
  تألیفات کلیات و جنس و فصل است، چه در تصورات و چه در تصدیقات.

غیـر از   ،اي دیگـر از معقـوالت   دیگر، ذهن واجـد دسـته   ز سويا
 ها در شناخت جهان بیش از حسمعقوالت اولی است که اگر شأن آن

 »معقول ثانی فلسـفی و منطقـی  « نام اینها. نباشد کمتر از آن نیست
 ،ه مشـاهده شــد کـ  چنـان  .)220، ص3ق، ج1405سـینا،   (ابـن  اسـت 

وضـع را  و مفاهیم منطقی مانند مفهوم قضیه، قیاس، حمـل،   سینا ابن
کـه مفـاهیم   دانسـت؛ یعنـی بعـد از آن    ماهیات مـی از عوارض ذهنی 

هنـی  ایـن مفـاهیم در ذهـن داراي خـواص ذ     ،ماهوي به ذهن آمدند
. همچنـین ذهـن   است: از معقوالت ثانیه منطقیشوند که عبارت  می
یعنی معقوالت ثانیه  ؛تواند با دیدگاه و مقایساتی به مفاهیمی دیگر می

که عروضشان ذهنی و اتصافشان خارجی است، دسـت یابـد    ،فلسفی
گونـه مفـاهیم    ها را فیض و الهـام الهـی دانسـت. ایـن    این سینا ابنکه 

در پیدایش آنها نقشی مستقیم ندارد و تنهـا موضـوع   اند و حس  عقلی
، کار گونه مفاهیم باالصاله ، وگرنه ساختن و پرداختن اینکند تهیه می

توانـد   مـی  ،روست که عقل بعد از نیل به این امـور  عقل است و ازاین
  نیاز گردد. نردبان حس را عقب زند و از آن بی

دیـده شـد، از جملـه     سـینا  ابـن اگر احیاناً تعابیري مخـالف از  ) 2
 و المحسوس ء بالشی اإلحساس إلّا لیس و للنفس، هو إنّما: اإلدراك«

شـود و   وجه آن روشن می ،)23ق، ص1404سینا،  (ابن»  عنه االنفعال
معناي عبارت فوق این است که کلیات و امـور عقلـی    :توان گفت می

کـه فرمـود:    چنـان  هسـتند؛  شروع حـس  ۀنقط ،به حس منتهی شده
یـا اینکـه ادراك    ،)82(همـان، ص »  الحس هو لألشیاء معرفته بدأم«

منحصر ـ    جسمانی داشتن ۀبه معناي مادي بودن یا مقدمـ   جسمانی
تعلیـل بـه انفعـال     ،که در ادامـه است شاهدش این و در حس است، 

  .)255- 252، ص1376: فعالی، کرده است (ر.ك

  ) نقش حواس در تصدیقات2
نقـش حـواس در تصـورات (کیفیـت     ة دربـار آنچه تاکنون گفته شد، 

 .مندي عقل از مفاهیم حسی براي تحصیل تصورات عقلی) بـود  بهره
منـدي عقـل از    به نقش حواس در تصدیقات (کیفیت بهـره  ،در ادامه

  پردازیم: تحصیل تصدیقات عقلی) می مفاهیم حسی براي
 صـورت  چهـار  ،حس توسط معقوالت گوید: تصدیق می سینا ابن
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  .تجربه با چهارم و استقراء؛ با سوم جزئى؛ قیاس با دوم بالعرض؛ اول: دارد
  دهیم: انه را توضیح میتک این موارد چهارگ اینک تک  در ذیل،

  الف) اکتساب بالعرض
 از مجـرد  و معقـول  مفـرد  معانىاینکه  از است عبارت است بالعرض آنکه

ـیم،  کـه  نحوى به خیالى، و حسى اختالط  و شـوند  کسـب  حـس  بـا  گفت
 از بعضـى  ترکیب و دیگر، بعضى ازآنها  از بعضى جداسازى به عقل سپس
 عقـل  فطرى احکامآنها  از بعضى در آن از پس. بپردازد دیگر بعضى باآنها 

 اول قسـم  امـا . کند مى کار برهان با عقل دیگر،  بعضى در و آید مى کار به
 بـر  کننـده  افاضـه  و صانع نور به عقل اتصال با عقل، کارکرد نوع دو این از

 حالـت  از را عقـل  و شـود  مـى  نامیده »فعال عقل« ـ که طبیعت و ها نفس
ـیکن . گیرد مى ـ صورت   آورد درمى بالفعل حالت به بالقوه ـین  هرچنـد  ل  چن
  .آن بالذات مبدأ نه است، آن بالعرض مبدأ حس اما است،

 اوسط حد به آن در عقل که است آن نوع دو این از دوم قسم اما
 آن با شده تصدیق معقول شد، حاصل اوسط حد هرگاه و برد، مى پناه

 این. بودند شده کسب آن با اولیات که شود مى کسب اى قوه همان با
  .است چهارگانه وجوه از وجه یک

  ب) اکتساب از طریق قیاس جزئی
 اسـت  صـورت  این به شود مى حاصل ىئجز قیاس طریق از آنچه اما
 از اشخاصـى  و دارد، وجـود  جنسة دربار کلى حکم یک عقل نزد که
 حسـى  ادراك آن از عقـل  و شـوند،  مـى  حسى ادراك ،جنس این نوع

 ،کـرده  حمل نوع بر را حکم آن و نماید  می تصور را آن نوعی صورت
  .کند مى کسب ،نبود قبالً که را معقولى

  ج) اکتساب از طریق استقراء
 کـه  اسـت  صـورت  ایـن  بـه  شـود  مـى  کسب استقراء طریق از آنچه

 و. نیسـت  روشـن  عقـل  براى مذکور طریق از ابتدا از اولیات بسیارى
 آن بـه  کلـى  اعتقاد یافتن براى عقل شود، استقراء آن جزئیات هرگاه
 در را کلـى  اعتقـاد  جزئـى،  حسـى  اسـتقراء  آنکه بدون شود، مى متنبه
 دواینکـه   ماننـد  ؛سـازد  مى متنبه را عقل فقط بلکه کند، ایجاب اینجا

 تقسـیم  را ءشـى  آن هسـتند،  غیرممـاس  خود که ،ء شى یک مماس
 آن جزئیـات  وقتى اما ،نباشد ثابت نفس در بسا چه امر این و .کنند مى

  .کند مى پیدا اعتقاد آن بر ،شده متنبه عقل شوند حسى ادراك

  د) اکتساب از طریق تجربه
 کـه  اسـت  صـورت  ایـن  به شود، مى کسب تجربه طریق از که آنچه

 اسـتوارتر  اسـتقراء  از البته و است، استقراء و قیاس از مخلوطى تجربه
 از آنچـه  دربـارة  بلکـه  ،آیـد  نمى کار به صرف اولیات در تجربه. است

 اسـتقراء  ماننـد  تجربـه . آیـد  مـى  کـار  به ،شود مى کسب حس طریق
 تولیـد  یقینـى  کلـى  علم جزئیات، بررسىلحاظ  از استقراء زیرا ؛نیست
 تولیـد  علمـى  چنـین  تجربـه  اما. دهد مى تنبه گاهى هرچند کند، نمى
 نـوع  یـک  از اشـیایى  کسـى  که است این مانند تجربه بلکه ؛کند مى

 حـادث  انفعـالى  یـا  فعـل آنهـا   در که کند مى حس و بیند مى را واحد
 ایـن  که کند مى حکم عقل ،شود تکرارزیاد  جریان این وقتى. شود مى
 دوام اتفـاق  زیـرا  ؛نیسـت  اتفـاقى  وبوده  ذاتى دیگرى و آن براى امر

 و »کنـد  مـى  جـذب  را آهن مغناطیس سنگ: «حکم این مانند ؛ندارد
 حالـت  از چیزى اگر است طور همین. »است صفراء مسهل سقمونیا«

 آن بـه  دیگر چیز وصول یا دیگر، چیز با اقتران خاطر به ،خود طبیعى
 پـس . شود حادث خود خودبه تمییز این که پذیرد نمى عقل شود، خارج
 چیـز  آن بـا  کـه  است چیزى همان تغییر سبب که کند مى حکم عقل
 .پذیرد تکرار اگر خصوصاً است، کرده پیدا اتصال متغیر

 تولید ما براى را بسیارى علوم حس، طریق از چهارگانه انواع این
 تجربه در و آنهاست؛ از یکى تجربه است، بسیار علوم مبادى .کنند مى

 ما اختالف بر که قیاسى آمیزد، مى هم به عقلى قیاس با حسى استقراء
  .ندارد دوام است بالعرض که آنچه و. است مبتنى بالعرض ما و بالذات

 ،حـس  از تصدیقى علم در عقلة استفاد مختلف انحاي است این
 فاقـد  را حسـى  هرکس ،بنابراینداریم.  خاطر دراکنون  آنچه حسب به

 شـود  نمـى  محسوب علم حس خود هرچند ،است فاقد را علمى باشد،
  .)319ـ316، ص 1373همو، ؛ 224ـ222، ص3ج ،ق1405 سینا، (ابن

  سینا گرایی ابن واقع
گراست یا خیـر؟ اگـر    یک واقع سینا ناببا توجه به مباحث گذشته، آیا 

  گرایی اعتقاد دارد؟ گراست، به چه نوع واقع واقع
که  ،نشان داد مفاهیم نظري سینا ابنکه مالحظه شد،  گونه همان

هاي مشاهداتی مـا هسـتند.    شان دادههآوریم، خواستگا دست می هما ب
آورید، نـاظر   بنابراین، مفاهیمی را که شما از مشاهداتتان به دست می

دهند. بسـیاري از   به مشاهدات هستند و مشاهدات شما را گزارش می
گیري مفـاهیم   ، مشکل شکلءفیلسوفان علم نتوانستند مشکل استقرا
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معقـوالت) و همچنـین   : گـوییم  به آنها مـی  کلی (مفاهیم کلی که ما
: ، گفتنـد روي . بـدین گیري آنهـا را در علـم پیـدا کننـد     شکلسازوکار 
 گفت آن منشـأ حـدس اسـت    می  پوپرغیر از مشاهدات دارد.  منشأي

(صـادقی،   اسـت  جامعـه  :گویـد  مـی  کوهن .)49، ص1381(گیلیس، 
اجتمـاعی   هـاي  مپارادای :گویند ها می دان هرمنوتیک. )170، ص1394

رو، این  زاینا .)104، ص1391(بلیکی، است  ها) ت(عامل تاریخی سن
کننـد،   گیـري مفـاهیم را حـل    ستند مشکل شکلفیلسوفان علم نتوان

  سراغ مجاز و ره افسانه زدند. .رفتند
بـه ایـن معنـا، یـک     » معرفت علمی«، سینا ابنهمچنین در نظر 
ـ ها  نظریه .معرفت استقرایی است آنهـا  ه مشـاهدات و تکـرار   وابسته ب

 سـینا  ابنپذیر هستند.  هاي شما ابطال فرضیه ،هستند، اما در عین حال
 باید مواظب باشیم که از اخذ امر بالعرض مصـون نویسد:  میکه  آنجا

هاي ما ـ به    ه دارد که احتماالً فرضیهباشیم، دقیقاً به همین نکته توج
م ـ  بـالعرض نـداری  ما هـیچ اطمینـانی از عـدم اخـذ امـر      آنکه خاطر 
 مسئلهاحتماالتی در علت آنکه به  ،دیگر پذیر هستند. به عبارت ابطال

ایـم رصـد    ها را ما نتوانسته هایی هست که آن حالت وجود دارد، حالت
اي همـواره توسـعه    این احتماالت با پیشرفت ابزارهاي مشاهده .کنیم

دربـارة   ناسـی  ابنهاي  یعنی بخشی از علت اینکه تحلیل ؛کنند پیدا می
سـی پیـدا   رآمد، این بود که ما به ابزارهایی دستاجسام، خطا از آب در

 ةدهـد، دایـر   کردیم که آن ابزارها وقتی شیء را بـه مـن نشـان مـی    
در ـ مـثالً   ـ چیزهـایی را    ،کند. در واقع احتماالت هم افزایش پیدا می

امتـداد در اثـر    ةبینیم ـ بـه عنـوان احتمـال پدیـد      این میله فلزي می
گرایـی   را ببیند. بنـابراین، واقـع  آنها  توانست نمی سینا ابنحرارت ـ که  

شـود؛ در عـین حـال کـه      تثبیت می سینا ابننیز به این شکل در نظر 
گرایی انتقادي (در زمینـه   گرایی ایشان جزمی نیست؛ همانند واقع واقع
کــه در ، )65- 47، ص1393نیـا،   ائمی، ر.ك: قــگرایــی انتقـادي  عواقـ 

 و کننـد  تعبیر می »گرایی علمی واقع«هاي علم متأخر، از آن به  فلسفه
  زمی است.جگرایی غیر یک واقعیت

  ) اکتساب از طریق تواتر ه
ی دیگـر  اشاره شده است، اما یک برهانقبلی در کتاب نمونۀ چهار به 

آن را در  سـینا  ابـن کـه   ،شناختی حواس از کارکردهاي مهم و معرفت
اسـت.   »مقـدمات متـواترات  «، تـأمین  ود ذکـر کـرده  خ رسائلکتاب 

قضایایی هستند که نفس به خـاطر کثـرت شـهادت یـا      »متواترات«

، ص 2، ج 1953سـینا،   کنـد (ابـن    نسبت به آنها یقین پیدا مـی  ،اخبار
ماننـد مجربـات مبتنـی بـر قیـاس       ،حصول یقین در متواترات ).130

طی آنها بر کذب عادتـاً  که توا ،را تعداد زیادياین خبر عقلی است، و 
اند؛ و هر چیزي که تعداد زیادي که تواطی آنهـا   خبر داده ،محال است

صادق اسـت. پـس ایـن خبـر      ،بر کذب عادتاً محال است، خبر دهند
  هستند. متواترات نیز متکی به حس ،بنابراین صادق است.

  عقلیسینا دربارة ادراکات  ابننقد و بررسی سخنان 
 .در ارتباط با ادراکات عقلی، خـالی از اشـکال نیسـت    سینا ابنسخنان 

ـ  ۀ : الف) نظریها عبارتند ازبرخی از آن ۀ تجرید؛ ب) ناکافی بـودن نظری
ـ    ۀ تجرید در کیفیت انتزاع مفهوم کلیِ منحصر به فـرد؛ ج) نقـد نظری

شناختی  هاي معرفت  تشخص ماهیت؛ د) خلط بین جنبهة تجرید دربار
 ) مسکوت ماندن کیفیـت انتـزاع   ؛ هسینا ابنشناختی در کالم  و هستی

ت موضـوعا تک ایـن   طرح تک. سینا ابنالذات در کالم  مفاهیم معقول
سینا  ابن سخنان بررسی و از حوصلۀ این نوشتار خارج است (براي نقد

؛ 289- 284ص، 1395امیـري،   سلیمانی: عقلی، ر.ك دربارة ادراکات
بـه نقـد و   فقـط   ،جادر این). 64هاي برهان شفا، جلسه  مصباح، درس

ر وجهی که تصدیق معقـوالت توسـط   چهابررسی چهار وجه مذکور (
 ،بالعرض، با قیاس جزئی، با استقراء :آن چهار وجه بود ۀبه وسیل حس

  ازیم:پرد میسینا  نابو با تجربه) در کالم 

  و نقد آن سینا ابنچهار وجه مذکور در کالم 
 ـ  تصدیقات بیـان کـرد   دربارة سینا ابنکه را قسم اول از چهار وجهی 

این همان کمکى است که حـس بـه عقـل    گفت: که خود ایشان هم 
. شـود  در تصورات و بالعرض به تصدیقات نسـبت داده مـى  ـ کند   مى

، بلکه امرى است بالعرض (مصـباح  ،نیست پس این یک وجه مستقل
  .)64هاي برهان شفاء، جلسه  درس

 ،شـود  ى ما حاصل مـى با قیاس جزئى براگفت: اما قسم دوم که 
عقل حکمـى بـراى    :شما فرمودیداست که: جاى سؤال  ،در این بیان

 .کنـد  براى نـوع آن ثابـت مـى    ،یک جنس دارد و بعد به کمک حس
؟ شـما فـرض   است دست آورده هحال این حکم کلى را عقل از کجا ب

 کردید که ما یک حکم کلى براى جنس حیـوان داریـم و آن عبـارت   
آیـا قبـل از اینکـه مـا انـواعى را و       .»دن حیوانحساس بو« :ست ازا

ایـن   ،جنسى را درك کنیم و بفهمیم که این از ذاتیات آن انواع اسـت 
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  ست؟ا دست آمده یا این حکم از جاى دیگري ه حکم ب
و فـرض   کرده،نظر  البته این اشکال مهمى نیست و از آن صرف

در  حـال  .علم داریـم  ،کنیم که به یک حکم کلى براى یک جنس مى
کند؟ حس موجب شد که من زیـد و   ما چه کمکى مىه اینجا حس ب

شد براى اینکه مفهوم انسان را  اي عمرو و بکر را ببینیم و این مقدمه
کمـک حـس    ،تـا اینجـا   .میاز آنها به عنوان نوعى از حیوان درك کن

مـا بتـوانیم   اسـت  یعنى تا حس موجب شده  ؛همان کمک اولى است
  دست آوریم. هیک تصور و مفهوم کلى ب

شـود   ایـن موجـب مـى    .پس هنوز مربوط به تصـدیقات نیسـت  
بـه   ،حکمى را که من براى جنس به عنوان یک حکم تصـدیقى دارم 

آیا در نسبت دادن حکم جـنس بـه نـوع حـس      .نوع هم نسبت دهم
انسان نـوعى از حیـوان   «که را اگر این ادراك  ،تأثیر دارد؟ بدون شک

آوردم، بـاز همـین قیـاس     ت مـى دسـ  همن از طریق دیگرى ب» است
کـه بـراى   شد که انسان نوعی از حیوان اسـت و حکمـى    تشکیل مى

 ،ش هم ثابت است. پس حکـم حسـاس  جنس ثابت است، براى نوع
ایـن   .براى نوع آن هم ثابـت اسـت   ،که براى جنس انسان ثابت بود

پـس حـس اینجـا چـه      .شـود  قیاس است و فقط با عقل حاصل مـى 
از اینکه حس براى من مقدماتى فراهم کرده ؟ غیر است کمکى کرده
ـ دست آورم، کار دیگرى نکرده و ایـن هـم     هرا ب »انسان«که مفهوم 

برگشت به همان مطلب در وجه اول است که حـس بـراى   ـ در واقع  
وجـه و   ،کند. پس ایـن کمـک   تصور مفاهیم کلى به عقل کمک مى

ى هـم  یین جاآن، در چن ةالبته جاى استفاد .اى نیست حده مالك علی
  .)64هان شفاء، جلسه هاي بر ، درسهست (مصباح

که وقتى است. مطرح کرده  سینا ابنکه  ،استقراء جزئى ۀاما مسئل
شود که ایـن حکـم بـراى     بینیم، عقل متنبه مى ما موارد جزئى را مى

کند به اینکـه عقـل آن    کلى ثابت است. در اینجا هم حس کمک مى
اگـر مـا مفهـوم آن قضـیه را      .کند کلیه را درست تصور ۀمفهوم قضی
پس نقشى که  .تصور کنیم، حکم آن برایمان ثابت است بتوانیم دقیقاً

در اینجا حس دارد مانند نقشى است که در مسائل هندسـى دارد کـه   
چیزى نیست جز اینکه ذهـن را بـراى    و این نقش ؛بیند اشکال را مى
نه اینکـه   ،ندک مستعد مى» مفهوم کلى عقلى«و » تصور«دریافت آن 

حـس تنهـا تصـور عقلـى را روشـن       .کنـد  حس به ما حکم اعطا مى
 ،کند و وقتى انسان تصور روشنى از موضوع و محمول داشته باشد مى

از حس، حکـم  گرفتن و آن قضیه هم بدیهى اولى باشد بدون کمک 

، تنبهى است براى عقل و کمکى  کند. پس استقرائى هم که گفت مى
دست آوردن  کمک حس در به «و برگشت آن به است براى تنبه عقل 

است، و این همان کمک و وجه اول است؛ یعنى » مفاهیم کلى عقلى
  دست آوردن تصورات کلى (همان). کمک حس به عقل در به 

 نفـی «قاعـدة   اسـاس  بر تجربی قوانین اعتبار بررسی
  »اتفاق
 کـه را  کمکـى  یعنى ؛است تجربه همان دارد، ربط تصدیقات به آنچه
ــ   الجملـه  فـی ــ   کنـد  مـى  عقل به تجربیات در کلی احکام در حس
 از مطلـب  آیـا  و ،بکند تواند مى کمکى چه اینکه اما .پذیرفت توان می

 ایشـان  خود هم دیگر جاهاى در که گفته ایشان که است قرار همین
 کـه  )231، ص 1ق، ج 1404سـینا،   (ر.ك: ابن ندا آورده هم دیگران و
 تجربـه  در آیا ،»نیست اتفاقى مىیدا و اکثرى امر« و »الیدوم القسر«

  ؟است این از غیر یا ،است همین مطلبهم 
آمده (براي نمونـه،   دیگران و سینا ابن بیانات در که صورتی به تجربه

  زیرا: نیست؛ توجیه قابل ، درس هشتم)،1، ج 1392ر.ك: مصباح، 
 مـى یدا و اکثـرى  امـر « یـا  و »الیـدوم  القسر« که براک این ،اوالً

  ایـن  در و غیربـدیهى،  و نظـرى  است اي مسئله خود ،»نیست اتفاقى
 حسـاب  بـه  ثـانوي  بـدیهیات  از خود کهرا،  تجربیات چگونه ،صورت

 بایـد  دلیـل  با و دانیم مى متوقف غیربدیهی و نظريۀ قضی بر ،آیند مى
 یـا  اکثـرى  اتفاق آیا نه؟ یا است ممکن دایمى قسرِ آیا که کنیم اثبات
  نیست؟ ممکن یا است ممکن دایمى

ـ  وقتى نه، یا ستجایی ه در اکثرى اتفاقِ که ادعا این ،ثانیاً رمیس 
 توانـد  نمـى  کسى و ،کنیم بررسى را نوع یک موارد بیشتر ما که است
 مشـاهده  را امـرى  و بررسـى  را ماهیت یک موارد بیشتر که کند ادعا

 مـا  آیـا  .»اسـت  محـال  اکثـرى  اتفاق: «بگویدبخواهد  تا ،است کرده
 در حکم این چون یمیبگو تا ایم کرده تجربه را دنیا رباهاى آهن بیشتر

 و قسـرى  شود مى معلوم پس ،گردد می مترتب ربا آهن بر مواردبیشتر 
 یـک  در حتـى ــ   کس هیچ! است؟ طبعى و ذاتى بلکه ،نیست اتفاقى
 تجربه بودن یقینی سرّ پس بکند. ىیادعا چنین تواند نمىـ  همنمونه 

 اثبـات  و احراز قابل اصغر نه ،اینجا در نیست. کبرا این و قضیه این به
مسـئلۀ   کـه  ،تجربـه  ۀمسـئل  در و ،اسـت  بدیهى و ضرورى اکبر نه و

 کـه  دیـدیم  خاصـى  شـرایط  در مـا  اگـر  اسـت،  طیشرا کردن کنترل
 مـا  اگـر  ،مثالًـ  آمد وجود ه ب خاصی عامل آمدن پدید اثر در اى پدیده
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 بـا  دیـدیم  و کـردیم  کنتـرل  را شرایط تمامى آزمایشگاهی محیط در
 قطع برق دو، آن شدن قطع با و آید مى وجود ه ب برق سیم، دو اتصال

 اسـت  کـافى  کنیم، آزمایش هم مرتبه یک ىیجا چنین درـ   شود مى
 هـیچ  بـدانیم کـه   همـین  یعنى ؛کنیم پیدا یقین اي رابطه چنین به که

ـ  که اى حادثه تنها و نیامده پدید محیط این در دیگرى ۀحادث  وقـوع  هب
 در نـور  اتصـال،  ایـن  حـدوث  بـا  و است سیم دو این اتصال پیوسته،

 چنـین  از رفـت؛  بـین  از نـور  دیدیم اتصال، قطع با و هشد پیدا المپ
 و ،دارد وجـود  نور پیدایش با اتصال این بین اى رابطه فهمیم مى ىیجا

 دیگـر  چیزهـاى  تمام و است حادثه دو بین فقط رابطه فهمیدیم وقتى
 جدیدى متغیر محیط در و دیگرى ۀحادث هیچ و اند ثابت خود جاى در

ـ  انفعال و اتصال همین بجز ـ  یقـین  اسـت  نیامـده  وجـود  هب  دسـت  ه ب
 ضـروري  اي رابطـه  ،المـپ  شـدن  روشن و اتصال بین که آوریم مى

 و نیسـت  چیزها این و کثرت و تکرار مرهون تجربه وگرنه دارد، وجود
 نیسـت  اکثـرى  و دایمـى  اتفـاق  یـا  و »الیـدوم  القسـر « مرهون نیز

  .کنند اثبات را تجربی مسائل توانند نمی امور این وشود  نمی
 صـغراي  کـه  اسـت  ایـن  کند مى ماه ب اینجا در حس که کمکى

 اتصـال  ایـن : «گویـد  مـى  مـا  بـه  حس یعنى دهد؛ مى ما  به را قیاس
 کـه  اسـت  ایـن  هـم  آن عقلـى  کبراي و بس، و همین ؛»شد حاصل

 ایـن  پیـدایش  أمنش شده واقع محیط این در که خاصی تغییر همان«
 در واسـت   نکـرده  تغییـر  دیگـرى  عامـل  هـیچ ؛ زیـرا  »گشته پدیده

 بوده نور پیدایش عامل اتصال همین که گیریم مى نتیجه ،صورت این
 هـم  عقل و ،دهد مى تشکیل را قضیه صغراي تجربه، در حس ،است
 یـک  و شود مى تشکیل قیاس یک و کند مى ضمیمه آن به کبرا یک
  .دهد نتیجه می یقینىۀ نتیج

 ایـن  از مهـ  عقلى احکام به حس کمکخصوص  در مسئله پس
  ).64برهان شفاء، جلسه هاي  ، درساست (مصباح قرار

  گیري نتیجه
 دانست که عقل به کمک حس، هایی می محسوسات را گزاره سینا ابن

روکه نتایج براهین و مبـادي محسوسـات    ازآن .کند آنها را تصدیق می
باید اموري کلی باشد و اختصاص به وقت و شخص و مکان خـاص  

ة و طبـق قاعـد  ا. دأ بودن امور حسـی را قبـول نکـرد   نداشته باشد، مب
، یقینی بودن آنها را منکـر شـد.   »تعرف الّا باسبابهاذوات االسباب ال«

، از نقـش  »سشـناختی حـوا   کارکردهـاي معرفـت  «ایشان در بحـث  

عقـل  گفت: که در تصدیقات  یقات نام برد.حواس در تصورات و تصد
به چهار صورت از مفاهیم حسـی بـراي تحصـیل تصـدیقات عقلـی      

  .تجربه با ؛ واستقراء با ؛جزئى قیاس با؛ بالعرض :گیرد کمک می
 ،رسـید  یمبهم به نظر مـ  سینا ابندر بحث تصورات، ابتدا کلمات 

از را در کنار سایر مطالـب وي   شفاءدر کتاب وقتی کلمات ایشان  اما
ماننـد بسـیاري از   او قرار دادیم، روشـن شـد کـه     هاي دیگرش کتاب

  به اصالت عقل در تصورات است. قایلمسلمان،  ۀدیگر فالسف
  بعامن  .......................... ................................ ................................   
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 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، حسنی، محمدتقی ایمان و سید مسعود ماجدي، قم

، ، چ دوم، قـم  التنبیهات و االشارات کتاب از هفتم نمط شرح تجرید، 1386بهشتی، احمد، 

 بوستان کتاب.

، مؤسسـۀ  ، قـم هـاي پسـین   شناسی در قلمـرو گـزاره   معرفت، 1394زاده، محمد،  حسین

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 دانشگاه قم.قم،  ،قوانین طبیعت، 1382دیوانی، امیر، 

 ، قم، حکمت اسالمی.اصول و قواعد برهان (شرح برهان شفاء)، 1395سلیمانی امیري، عسکري، 

 ، تهران، سمت.با فلسفه علم معاصرآشنایی ، 1394صادقی، رضا، 

 .دفتر تبلیغات اسالمی، ، قمسینا ادراك حسی از دیدگاه ابن، 1376 فعالی، محمدتقی،

مجموعه مقاالت رئالیسم (مقالۀ دو نوع رئالیسم: رئالیسم خـام و  ، 1393نیا، علیرضا،  قائمی

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.تهران، ، انتقادي)

، ترجمۀ حسـین میانـداري، قـم،    فلسفه علم در قرن بیستم، 1381گیلیس، دانالد، 

 مؤسسۀ فرهنگی طه.

 ، چ چهاردهم، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی.آموزش فلسفه، 1392مصباح، محمدتقی، 
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  اندیشۀ صدرالمتألهین در رابط وجود
 آموزشی و پژوهشی امام خمینیدانشجوي کارشناسی ارشد فلسفه مؤسسۀ /  اسماعیل شابندري  esmail.sh@iran.ir  

    Sarbakhshi50@Yahoo.comاستادیار گروه فلسفه مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینیمحمد سربخشی / 

 27/10/96پذیرش:     18/5/96 دریافت:

  چکیده
داراي دو اصطالح منطقی و فلسفی است. این اصطالح ابتدا در منطق و در رابطۀ بین قضایا مطـرح گردیـده اسـت. در     »جود رابط یا رابطیو«

نفسه است. در اصطالح فلسفی، وجود رابطـی، وجـودي لغیـره دارد و در مقابـل      دارد و در مقابل وجود فیغیره  وجود رابطی وجودي فی ،منطق
از نظر صدرالمتألهین، وجود رابطی در کالم فیلسوفان، دو اصطالح دارد: یکی معناي حرفی که بـه عنـوان    گیرد. وجود مستقل و لنفسه قرار می

ضمن جعل اصطالحی جدید براي وجود رابط و اثبات وجود رابط معلـول، آن   شود، و دیگري وجود لغیره. صدرالمتألهین رابط قضایا از آن یاد می
شـود. وي از   ند. در دیدگاه وي، معلول قابل اشاره نیست و هیچ حکمی بدون تسامح بر آن حمل نمـی دا را فاقد حیثیت مستقل از علت خود می

اثبـات   بررسی استدالل صدرالمتألهین بـر در پی ارائه و  یگیرد. این مقاله به روش توصیف وحدت شخصی وجود را نتیجه می ،وجود رابط معلول
  ل مدنظر وي قابل اثبات است، اما مستلزم وحدت شخصی وجود نیست.اگرچه وجود رابط معلواست. باید گفت: وجود رابط 

  وجود، وجود مستقل، وجود رابطی، وجود رابط معلول.، صدرالمتألهین ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ـ    کـار رفتـه اسـت   ه وجود رابطی ابتدا در منطق و سپس در فلسـفه ب

وجــود  ،در اصــطالح منطقــی .)295، ص1، ج1393، (ر.ك: مصــباح
و در اصـطالح   ،نفسه دارد غیره در مقابل وجود فی رابطی وجودي فی

، وجـود  فلسفی، وجودي لغیره در مقابل وجـود لنفسـه دارد. در اینجـا   
است. طبـق   لنفسه وجود الشیء است و وجود لغیره وجود شیء لشیء

، نفسـه وجـود دارد   وجود رابطی عالوه بر اینکه خودش فـی  ،این بیان
  .)297(همان، ص  وجودي نعتی هم براي موصوفش دارد

 کـاربرد وجود رابطی در کالم فیلسوفان دو  ،صدرالمتألهیناز نظر 
شـود و   یکی معناي حرفی که با عنوان رابط قضایا از آن یاد می :دارد

و دیگري وجود لغیـره کـه در مقابـلِ     ،در مقابلِ وجود محمولی است
، ص 1، ج1981وجود نفسی (لنفسه) قرار دارد (ر.ك: صـدرالمتألهین،  

دو  کـدام از ایـن   نظر وي بر هیچمد  وجود رابط معلولِ :باید گفت .)79
، صـدرالمتألهین منطبق نیست و اصطالحی جدید است. طبق دیدگاه 

وجود رابط معلول قابل اشـاره نیسـت و هـیچ حکمـی بـر آن حمـل       
  شود و چنانچه حمل شود با تسامح است. نمی

ۀ در آثار بسیاري از فالسف صدرالمتألهینوجود رابط معلول بعد از 
هـا و مقـاالت    ار گرفتـه اسـت. تـاکنون کتـاب    قرنظر  مطمحاسالمی 

زیادي با همین عنوان توسط اندیشمندان متعددي نوشته شده اسـت.  
سـعی شـده اسـت ضـمن بیـان تقسـیمات وجـود بـه          ،در این مقاله

هاي وجـود رابـط قضـایا، وجـود      و نیز بیان ویژگی» رابطی«و » مستقل«
ـتدالل   اي اثبـات وجـود   بـر  صـدرالمتألهین رابطی و وجود رابط معلول، اس

  شود. رابط معلول ارائه و به برخی اشکاالت وارد شده بدان پاسخ داده می
چون وجـود رابـط   روست که  ضرورت پرداختن به این بحث ازآن

 روي، بـدین  ،شود همه مخلوقات را شامل می صدرالمتألهیندر دیدگاه 
قـات  ایـن مخلو  در نهایـت که است ز اهمیت یبررسی این موضوع حا

  ی با خالق خویش دارند؟چه نسبت
و گردیـده  بررسی  »وجود مستقل«ابتدا سه معنا از  ،در این مقاله

ــالی    ــس از تشــریح اجم ــط و رابطــی  «پ ، اســتدالل »وجــود راب
بر وجود رابـط معلـول ارائـه و برخـی اشـکاالت ایـن        صدرالمتألهین

  استدالل بررسی شده است.

 صدرالمتألهین ۀوجود رابط در اندیش
مبحث وجود رابـط معلـول    ،ن مسائل حکمت متعالیهتری یکی از مهم

مسائل مهمی بـر آن اسـتوار کـرده اسـت. وي      صدرالمتألهیناست و 
پس از اثبات وجود رابط معلول، با استناد بدان و تبیـین لـوازم آن، در   

ــاط  »حــدوث«و  »امکــان«ن کــه امقابــل فالســفه و متکلمــ را من
را مطرح  »وجود فقري«شمردند،  مینیازمندي معلول به علت مطرح 

  کند. مناط احتیاج معلول به علت را فقیر بودن معلول عنوان می ،کرده
از جملـه   ،از مباحـث فلسـفی   برخـی وجود رابط، خود بـر  ۀ لئمس

در  ،کـه خداونـد در هنگـام خلـق    . اینمبحث جعل و خلق مبتنی است
این عالم چه چیزي را ابتدا خلق کرده ، ماهیت یا وجود، ایـن مسـئله   

اخــتالف بــوده اســت. محــل  صــدرالمتألهینقبــل از ۀ ن فالســفبــی
بـه جعـل    قایل، در مقابل کسانی که »جعل«در بحث  صدرالمتألهین
به جعل اتصاف ماهیت به  قایلو در مقابل گروهی که  ،ماهیت بودند
(ر.ك: صـدرالمتألهین،   به جعل وجـود شـده اسـت    قایلوجود بودند، 

 ،خلوق خداوند وجـود اسـت  وقتی مجعول و م .)219، ص 1، ج1981
نه ماهیت و نه اتصاف ماهیت به وجود، پس این خود وجود است کـه  

  به فاعلش مرتبط است و این ارتباط مقومِ ذات وجود معلول است.
بر وجود رابـط و چگـونگی    صدرالمتألهینپیش از بیان استدالل 

وجود رابط بر مباحث جعل و اصـالت وجـود، مقـدماتی    مسئلۀ ابتناي 
  شود: در ذیل، ارائه میاست که  الزم

  تقسیمات وجود
همچـون   ،تقسیم وجود از مباحثی است که ریشه در آثـار گذشـتگان  

چه شکل این تقسـیمات  دارد. گر فارابیو حتی  شیخ اشراقو  سینا  ابن
متفاوت است و گـاهی دو ضـلعی و گـاهی چنـد ضـلعی اسـت، امـا        

 صـدرالمتألهین  .)91، ص1389(ر.ك: شـکر،   محتواي یکسانی دارند
در تقسیمات وجود، از روش مشهور فالسفه تبعیت کـرده و وجـود را   

 »لغیـره «و  »لنفسـه «نفسـه را بـه    و فی» غیره فی«و  »نفسه فی«به 
گانــه در فلســفۀ  تقســیم کــرده اســت، امــا در نهایــت ایــن تقســیم ســه

و » نفسـه  فـی «به تقسیم دوگانه تقلیل یافته و موجودات به  صدرالمتألهین
نفسـه و   اند. خداوند متعال تنها مصداق وجـود فـی   تقسیم شده» غیره فی«

ـتۀ اخیـر       مابقی مخلوقات وجود فی غیره دارند وجود رابـط معلـول بـه دس
  ).81، ص 1، ج1981اشاره دارد (ر.ك: صدرالمتألهین، 

تقسـیم   »رابطـی «و  »مسـتقل «ابتدا وجود را بـه   صدرالمتألهین
  کرده است:



   ۸۵وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين
 

  سهنف . وجود مستقل یا فی1
 ،شود کار گرفته می ه در سه معنا ب ،وجود مستقل در اصطالح فالسفه

لـول در مقابـل یکـی از ایـن سـه      کـه وجـود رابـط مع    حیثو از آن 
  نماید: بررسی این معانی ضروري می ،استمعن

  وجود مستقل ۀگان معانی سهالف. 
هـاي هـر    به سه اصطالح از وجود مستقل اشـاره و ویژگـی   ،در اینجا

این معانی بـا هـم   که کنیم. الزم به ذکر است  بررسی می اصطالح را
برخی اعم از بعـض   ،مثالً ؛تباین کلی ندارند و با هم همپوشانی دارند

یک سیر شدید به ضعیف بین ایـن سـه    :توان گفت دیگر هستند. می
  اصطالح وجود مستقل حاکم است.

  بنفسه لنفسه نفسه فی معناي اول: وجود
اسـت.  » نفسه لنفسه بنفسـه  وجود فی«مستقل یکی از اصطالحات وجود 

اند، وجـود   طبق یک تقسیمِ وجود، که برخی از فالسفۀ اسالمی انجام داده
و » لنفسـه «نفسـه بـه    شود و فـی  تقسیم می» غیره فی«و » نفسه فی«به 
شـود (صـدرالمتألهین،    تقسیم می» بغیره«و » بنفسه«و لنفسه به » لغیره«

  محقق سبزواري).، تعلیقۀ 237، ص 2ب، ج 1383
ندارد  یک مصداق بیشتر ،در عالم »نفسه لنفسه بنفسه وجود فی«

جـودات غیرمسـتقل   مـابقی مو  ،رو و آن خداي متعـال اسـت و ازایـن   
و اگر هر قیدي نقـض   ،از وجود مستقل سه قید دارد هستند. این معنا

عارض است. آخرین قید و وجه امتیـاز  در تشود با مستقل بودن وجود 
خداوند است که بدون  روي، بدیناست.  »علیت«ل مستقل، معناي او
نفسه لنفسه بغیره و  چه فی ،و مابقی موجودات ،است العلل علۀعلت و 
 همه معلـول و غیرمسـتقل هسـتند    ،غیره نفسه لغیره و چه فی چه فی

  .)69- 60 ص ،10ج ،1380ر.ك: مطهري،(
در سـه  از اسـتقالل را  ه از وجود مستقل، باالترین درجـ  این معنا

  معناي وجود مستقل دارد.

  بغیره کان وان لنفسه نفسه فی وجود معناي دوم:
ـ کنـیم    که در اینجا بدان اشاره میـ دومین اصطالح از وجود مستقل  

 ،است. اصطالح دوم نسبت به اصـطالح اول  »نفسه لنفسه وجود فی«
نفسـه لنفسـه.    فـی  :را نـدارد. ایـن وجـود دو قیـد دارد     »بنفسه«قید 

اسـتقالل در مفهـوم    کـه  وجـودي  یعنی ،اصطالح دوم وجود مستقل

نفسه) و وصـف یـک حقیقـت دیگـر نیسـت       دارد و ناعتی نیست(فی
باز هم  ،بدون علت نیست. اگر علت هم داشته باشد اما الزاماً ،(لنفسه)

چـه مسـتقل بـه اصـطالح اول     مسـتقل اسـت، اگر  به اصطالح دوم 
ه فی نفسه لنفسه باشد مستقل بـه معنـاي دوم   یعنی همین ک ؛نیست
وند متعال یک مثال چه نداشته باشد. خدا ،چه علت داشته باشداست، 

اما منحصر در خداوند متعال نیسـت و   ،از مستقل است براي این معنا
 مستقل است. ،اي بدین معنا جسم و عقل و هر وجود لنفسه

رابطی به معنـاي  وجود ، از وجود مستقل ۀ مقابل این معنادر نقط
تـوان بـه اعـراض اشـاره      می ،. براي مثالاستوجود فی نفسه لغیره 

 ر.ك: نبویـان، ( اعراض وجود لنفسه ندارند و لغیـره هسـتند   زیراکرد؛ 
  .)465 ص ،1 ج ،1395

  لغیره کان ان و نفسه فی الوجود معناي سوم:
هم جواهر و هم اعراض وجود مسـتقل هسـتند. ایـن     ،طبق این معنا

در این کـاربرد،   استقالل را دارد.ۀ ترین درج ضعیف »مستقل«معنا از 
تنهایی تصـور کـرد و    هتوان آن را ب وجود استقالل در تعقل دارد و می

 وجود همان :یعنی »رابط«مقابل،  معناي اسمی دارد. در ،در اصطالح
بلکه صرفاً بـه همـراه    ،مستقل تصور کردتوان آن را  که نمی غیره فی

 »معناي حرفی«به آن  ،معناي اسمی قابل تصور است و در اصطالح
  .)464 ص ،1 ج ،1395 نبویان،( گویند می

  وجود رابطی و وجود رابط. 2.
شود و  تقسیم می »غیره فی«و  »نفسه فی«که گذشت، وجود به  چنان

نفسه لنفسه همان وجود مسـتقل   . فی»لغیره«و  »لنفسه«نفسه به  فی
کنـد کـه بـراي وجـود      بیان مـی  صدرالمتألهینبه معناي دوم است و 

وجـود  «غیره، مشـترکاً اصـطالح    نفسه لغیره و نیز براي وجود فی فی
، ص 1، ج 1376(ر.ك: جـوادي آملـی،    به کـار رفتـه اسـت   » رابطی
د وجـو «شـود و منظـور    گفته مـی  »وجود رابطی«یعنی گاهی  ؛)528
گفتـه   »وجـود رابطـی  «و گـاهی   ،اسـت قضای» غیره و وجود رابط فی
اشـاره دارد و هـر دو اسـتعمال     »غیـره نفسه ل فیوجود «شود و به  می

آنکـه اسـتعماالت فالسـفه    سبب براي وجود رابطی وجود داشته و به 
غیـره بـا    ییعنی همـان وجـود فـ    ،موجب خلط معناي حرفی از وجود

به پیروي از  صدرالمتألهینشده است،  ینفسه لغیره وجود م معناي فی
غیره یا همـان   اقدام به جعل اصطالح کرده و به وجود فی ،استاد خود



۸۶   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

و بـراي وجـود    ،اطالق کـرده  »وجود رابط«معناي حرفی وجود، لفظ 
(ر.ك:  را اسـتفاده کـرده اسـت    »وجود رابطـی «لغیره همان نفسه  فی

  .)203، ص 1362ابراهیمی دینانی، 

  یوجود رابطب. 
نفسه لغیره حقیقتی است که اگرچه در  وجود رابطی یا همان وجود فی

اسـت: لحـاظ   امـا داراي دو لحـاظ    ،خارج یک وجـود بیشـتر نیسـت   
است که ایـن وجـود در مفهـوم داشـتن مسـتقل      آن گر نفسه بیان فی

واقعیتـی  بلکه و همچون وجود حرفی به چیزي وابسته نیست،  ،است
نفسه گـاهی لنفسـه، و گـاهی     فی اسمی است و نه حرفی. این وجود

 ،نفسـه هسـتند   اشیایی که داراي وجـود فـی  آنکه لغیره است. توضیح 
که طرد عـدم از ذات خـود آن   ، عالوه بر اینگاهی وجود آنها در خارج

گـاهی  و کنـد   دیگري نیز می ءطرد عدم از وصف شی ،کند می ءشی
نفسـه   وجود فـی «لی کند. به او می ءصرفاً طرد عدم از ذات خود شی

(ر.ك: مصـباح،  » نفسه لنفسه وجود فی«گویند و به دومی  می »لغیره
 ).297، ص 1، ج 1393

  وجود رابط قضایاج. 
 غیره است و معنـاي حرفـی دارد. ایـن    وجود فی »وجود رابط قضایا«

 بیـان  بـراي  دارد و صـرفاً  قرار محمولی وجود مقابل در وجود از قسم
که فالسـفه بـراي وجـود     گفتیم است. محمول و موضوع بین نسبت

کردند که موجـب   استفاده می »وجود رابطی«از اصطالح  ،رابط قضایا
شـد.   می »نفسه لغیره وجود فی«خلط بحث با وجود رابطی به معناي 

 ،براي جلوگیري از خلط بین دو معنـاي وجـود رابطـی    صدرالمتألهین
  را جعل کرد: »وجود رابط«

مفهومی تعلقـی دارد   ،رود میکار   هکه براي قضایا ب ،وجود رابطی
و جدا کردن ایـن معنـا    ،توان معناي آن را مستقل به ذهن آورد و نمی

به صـورتی کـه معنـاي     ،از موضوع و محمول و توجه استقاللی بدان
و اگر به شکل مستقل تعقل شود دیگـر   ،محال است ،اسمی پیدا کند

دو   بـین ایـن  و زیاد اتفاق افتاده است کـه   رابطی قضایا نخواهد بود...
بهتـر اسـت بـراي    روي،  . بـدین از وجود رابطی خلط شده اسـت  معنا

نفسه لغیره وجـود رابطـی و    براي وجود فی ،جلوگیري از خلط مباحث
کــار ببــریم  هرا بــ »وجــود رابــط«غیــره اصــطالح  بــراي وجــود فــی

  .)82ص  ،1ج  ،1981 (صدرالمتألهین،

ـ  نـی هـیچ   یع ،ي اسـمی نـدارد  اوجود رابط وجودي است که معن
ۀ مگر اینکه با یک اسمی معنا شود. وجود رابط فاقد جنب ،معنایی ندارد

باید با یـک موضـوع و    ،ندارد ؛ یعنی نفسیتی براي خودنفسه است فی
که بـدون   ستدر قضایا» است«محمول معنا شود. وجود رابط همان 

، صـدرالمتألهین وجود ندارد. از نظـر   اصالً» است«موضوع و محمول 
بین موضوع و محمول و یـا همـان وجـود رابـط، غیـر از      این نسبت 

ـ    ۀنسبت حکمیه اتحادي بین موضوع و محمول است. نسـبت حکمی
در قضایاي موجبه و  ،که بین موضوع و محمول مطرح است ،اتحادي

ضـایاي  در ق کـه وجـود رابـط صـرفاً     دو وجود دارد، درحالی سالبه هر
، تعلیقـۀ  120، ص 1الـف، ج  1383(صدرالمتألهین، موجبه وجود دارد 

ۀ یک قضـی » زید عالم است« :گوییم وقتی می مثالً ؛زاده آملی) حسن
همان وجود رابط اسـت.   ،در این قضیه» است«مرکبه است و ۀ موجب
 ؛نسبتی وجـود نـدارد  » زید عالم نیست« :گوییم وقتی میـ  مثالًـ اما  

اتحادي تصـور  ۀ بین موضوع و محمول یک رابط ،اما در همین قضیه
  شود. نفی می» نیست« ۀشود و سپس آن نسبت با کلم می

  دو نکته
اول در اختصاص وجود رابط به هلیات مرکبه بـین فالسـفه اخـتالف    

و  ا را مخـتص هلیـات مرکبـه دانسـته    است. برخی وجود رابط قضـای 
ضـمن   صـدرالمتألهین انـد.   د آن را در هلیات بسیطه منکـر شـده  وجو

را مختص هلیات مرکبـه دانسـته و   اشاره به این اختالف، وجود رابط 
 ... فـی  اختلفـوا  قـد « دانـد:  هلیات بسیطه را فاقد وجود رابط قضایا می

(صـدرالمتألهین،   »الثـانی  ... الحق و ال أم البسیطۀ الهلیات فی تحققه
  ).79، ص 1، ج 1981

مطـرح  اقوالی  ،در این موضوع که رابط در کدام قضایا وجود دارد
  :)485- 479 ص ،1 ج ،1395 ر.ك: نبویان،(است 

یعنـی فرقـی    ؛قضـایا موجـود اسـت    ۀالف) رابط و نسبت در هم
بسیطه باشد یا مرکبـه، حمـل    ۀکند که موجبه باشد یا سالبه، هلی نمی

وجـود رابـط بـه معنـاي      ،لی باشد یا شایع صناعی. در تمام قضـایا او
  نسبت وجود دارد.

. طبـق ایـن   ب) رابط تنها در قضایاي موجبه موجود است، نـه سـالبه  
ـله و اعـم از    قول، در همۀ قضایاي موجبه، اعم از حملیه یا متصله یا منفص
اینکه بسیطه باشد یا مرکبه، و اینکه حمـل در آن اولـی باشـد یـا شـایع،      

  وجود رابط موجود است؛ اما در قضایاي سالبه وجود رابط محقق نیست.



   ۸۷وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين
 

کـه   اي موجود اسـت  ۀ مرکبه موجبهج) رابط تنها در قضایاي هلی
حمل در آن قضایا شایع صناعی باشد، ولـی در دیگـر قضـایا، یعنـی     

بسیطه و قضایاي سالبه و قضایایی کـه حمـل در آنهـا     ۀقضایاي هلی
  اولی باشد رابط و نسبت موجود نیست.

کنـد،   بـدان اشـاره مـی    صـدرالمتألهین اختالف دیگري که  .دوم
اخـتالف  «اختالف نوعی وجود رابط و وجود محمولی است. منظور از 

اختالف دو ماهیت نـوعی، نظیـر ماهیـت انسـان و      ،در اینجا »نوعی
 ،اسـت  »ماهیت« ،فرس نیست؛ زیرا موضوع بحث در ماهیات نوعیه

، ج 1395(ر.ك: نبویـان،   اسـت  »وجود«ولی موضوع بحث در اینجا 
نـه نـوع    ،به معناي نوع عرفـی اسـت   ،در اینجا »نوع« .)497، ص 1

ب، 1383(صـدرالمتألهین،   یک سنخ نیسـتند دو از   یعنی این ؛منطقی
ــق ســبزواري) 548، ص 1ج  ــۀ محق  صــدرالمتألهیناز نظــر  .، تعلیق

معناست که وجود رابـط بمـا    اختالف میان وجود رابط و مستقل بدین
ـیچ حـالتی نمـی       توانـد   هو رابط صرفاً حیثیت تعلـق و ربـط اسـت و در ه

مصداق مفهوم مستقل قرار گیرد؛ زیرا یکی مفهوم اسمی است و دیگـري  
مفهوم حرفی. اگر از این وجود رابط، مفهومی استقاللی درك شـود، رابـط   

  .)499 ص ،1 ج ،1395 ر.ك: نبویان،(به درستی درك نشده است 
رسی وجود مستقل و وجود رابطی و همچنین نگاهی تا اینجا، ضمن بر

به اقسام هر کدام، به تقسیماتی که بین فالسفه براي وجود مشـهور بـود،   
  است. حکیم شیرازياشاره شد. اینک قسمی از وجود که مبتکرش 

  وجود رابط معلول- 3
نفسه لغیـره دارد   وجودي فی ،پس از آنکه روشن شد که وجود رابطی

امـا در   ،همان ارتباط به فاعل وجـود بخـش اسـت   و اگرچه در خارج 
را به تنهایی   تواند آن ذهن یک ذات لها الربط است و ذهن انسان می

دو  ،تصور کند، توجه به این نکته الزم اسـت کـه بـراي وجـود رابـط     
بدان اشـاره   به اجمالیکی وجود رابط قضایا که  :اصطالح وجود دارد

اسـت   صـدرالمتألهین ابتکارات  و دیگري وجود رابط معلول که از ؛شد
  هاي خاصی دارد. و در دیدگاه ایشان ویژگی

فالسفه براي معلول وجود  صدرالمتألهینتا پیش از  آنکهتوضیح 
نیـاز وجـودي بـه     با وجـود به این معنا که معلول  ؛بودند قایلرابطی 

علت، بـراي خـودش وجـود و ذاتـی مسـتقل دارد، ولـی در دیـدگاه        
یعنی معلول در نگاه  ؛نه رابطی ،معلول وجود رابط است صدرالمتألهین
و یـک ذات لـه الـربط    نـدارد  هـیچ اسـتقاللی از خـود     صدرالمتألهین

  .)330(ر.ك: همان، ص  بلکه ذات هو الربط است ،نیست
 ،الزم است پیش از ورود به بحث وجـود رابـط معلـول    ،در اینجا

  داشته باشیم:مباحث علیت  ۀاي کوتاه به بخشی از پیشین اشاره

  جایگاه معلول در قبال علت
. داردکهنی در تـاریخ تفکـر بشـري    ۀ علیت از مباحثی است که سابق

شیخ و  اخوان الصفا، سینا ابن، فارابی، کندياسالمی همچون ۀ فالسف
. اما شاید بیشـترین و  اند وارد شدهبه این مبحث  ارسطوبه تبع  اشراق

پیدا کـرد.   سینا ابنهاي  ترین مباحث علیت را بتوان در اندیشه گسترده
 ،ثیرگـذارترین فـرد در ایـن مباحـث    أبه عنوان ت سینا ابنبررسی کالم 

غیر از علت بوده و ذاتی است در  ،دهد که معلول از نظر وي نشان می
وجـودي   علت موجودي است و معلـول نیـز   در اصطالح،قبال علت. 

 ).117ق، ص  1400سینا،  (ر.ك: ابن منحاز از علت دارد
نیـز در مجمـوع،    صـدرالمتألهین و تـا قبـل از    شیخ اشراقبعد از 

هـاي فلسـفی حـاکم بـود و نـوآوري       بر دیگر اندیشه سینا ابنۀ اندیش
ــی    ــده نم ــت دی ــث علی ــراق در مبح ــاي اش ــود.  خاصــی از حکم ش

از رهاوردهاي حکمت مشاء، اشـراق، کـالم، عرفـان و     صدرالمتألهین
و اگرچه به ظاهر، طرح مسـئله و رونـد    ،هاي دینی بهره گرفت آموزه

 ،شود بحث علیت در حکمت متعالیه همانند روش پیشینیان انجام می
بـه ایـن مباحـث     ،با اصول و مبانی حکمت متعالیه صدرالمتألهیناما 

: ك.ر( گردیـد متفـاوتی رهنمـون   و به نتایج داد رنگ و بوي دیگري 
  .)145 ص ،1394 غفاري،

معلـول و  دربـارة   صـدرالمتألهین دیدگاه ۀ براي روشن شدن ریش
منـاط  «الزم اسـت بـه مباحـث     ،دیگـر ۀ تفاوت این دیدگاه با فالسف

  اشاره شود:» نیازمندي معلول به علت

  ول به علتلمناط نیازمندي مع
و متکلمـان، بحـث قـدیم یـا      یکی از مباحث مهم و جنجالی بین فالسفه

حادث بودن جهان بوده است و فالسفه به خاطر تثبیت نظریۀ خود دربـارة  
قدیم بودن جهان و پاسخ به متکلمان در بحث نیاز معلول به علت در بقـا،  

اند. در پی ورود فالسفه به ایـن عرصـه، یکـی از     متعرض این بحث شده
: مناط نیاز معلـول بـه   سؤاالتی که در مباحث علیت مطرح شده این است

). در پاسخ به سـؤال مطـرح   49، ص 1380علت چیست؟ (ر.ك: خادمی، 
  شود: ها اشاره می شده، سه دیدگاه وجود دارد که در اینجا، به اختصار بدان



۸۸   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

  دیدگاه اول: نظریه حدوث
اي از متکلمان متقدم مالك و مناط نیازمندي معلول به علـت را   عده

هر موجودي که قـدیم باشـد    ،ز نظر ایشاناند. ا حدوث معلول دانسته
شود کـه معلـول بـه علـت      و آنچه موجب می ،به علت نیازمند نیست
وجود نداشـته باشـد و    ،اي از زمان که در برهه  نیازمند باشد این است

بعد موجود شود. این دیدگاه ایشان موجب شده است که در مقابل نظریـۀ  
د و عـالم را حـادث بداننـد؛    گیري کنن به شدت موضع» قدیم بودن عالم«

زیرا طبق نظر ایشان، اگر جهان قدیم باشد دیگر به علت محتـاج نیسـت،   
کنـد،   و این با تعالیم دینی، کـه خداونـد را ایجادکننـدة عـالم معرفـی مـی      

  ).13، ص 2ق، ج1409سازگاري ندارد (ر.ك: تفتازانی، 

  دیدگاه دوم: امکان
 »امکـان «مالك نیازمندي معلول به علـت   ،اسالمیۀ از نظر فالسف

الوجـود را بـه     است. از نظر فالسفه، ما وقتـی ذات و ماهیـت ممکـن   
الوجـود   یـابیم کـه ذات ممکـن    مـی  در ،گیریم حسب عقل در نظر می

بدین معنا که نه وجـود بـرایش    ؛نسبت به وجود و عدم مساوي است
باشـد،   ضرورت دارد و نه عدم. اگر چیـزي داراي چنـین خصوصـیتی   

اعم از اینکه حادث باشد یا  ،نیاز به علت دارد ،براي خروج از حد استوا
  .)53 ص ،1380 خادمی،: ك.ر( قدیم

را منــاط  »حــدوث«کــه  ،فالســفه در جــواب ادعــاي متکلمــان
 تحلیـل  یـک  بـه  دسـت  کردنـد،  نیازمندي معلول به علت معرفی می

  بیان: این به ،زنند می عقلی
 ،عقلـی  تحلیـل  نظـر  از و ،اسـت  معلـول  وجود صفت »حدوث«
ایجـاد   بـر  متفـرع  وجود معلـول  واست،  معلول وجود مرتبه از متأخّر
سوي از  .آید یعنی تا ایجاد تحقق پیدا نکند معلول به وجود نمی ؛است

 ةو ایـن مضـمونِ قاعـد    ،اسـت  ایجاب و وجوب از متأخر ایجاددیگر، 
 تعلـق  چیـزي  بـه  ایجاب و ،است »مالم یجب لم یوجد ءالشی«کلی 

 »امکان« این و باشد الوجود ممکن یعنی ؛باشد وجود فاقد که گیرد می
 ماهیـت  زیـرا  ؛شـود  مـی  انتزاع ماهیت خود از که است وصفی همان
 به نسبت یاقتضای و است یکسان عدم و وجود به آن نسبت که است
 توانـد  مـی  کـه  چیزي تنها ،از نظر فالسفه پس. ندارد آنها از یک هیچ

 از کـه  اسـت  مـاهوي  امکـان  همـین  باشد علت به نیازمندي مالك
تـا زمـانی کـه ماهیـت هسـت، صـفت        و ،نیسـت  جداشدنی ماهیت،

باز هـم   ،چند این ماهیت قدیم باشد. هرشود از آن جدا نمی »امکان«

به علت نیازمند است. اینکه هیچ زمانی نباشد کـه   ،چون ممکن است
الوجود بـودنش را   این ماهیت نبوده باشد و همواره موجود باشد ممکن

  .)61، ص 2، ج1393، (ر.ك: مصباح برد از بین نمی

  دیدگاه سوم: فقر وجودي
متکلمان را نقـد  ۀ ، نظری»امکان«ۀ نظریۀ که فالسفه با ارائگفته شد 

 ؛ زیـرا این بیـان فالسـفه را کـافی ندانسـت     ألهینصدرالمتکردند، اما 
در حکمـت متعالیـه تطـابق     »اصـالت وجـود  «ۀ امکان با نظریۀ نظری
اند از لـوازم ماهیـات اسـت.     بلکه امکانی که فالسفه بیان کرده ،ندارد

کند کـه خـود ماهیـت     در اصالت وجود ثابت می صدرالمتألهینوقتی 
و واقعیتی بـالعرض اسـت، بـه    بلکه امري تبعی  ،واقعیت بالذات ندارد

لوازم ماهیت نیز واقعیتی بـالعرض دارنـد. بحـث در نیـاز      ،طریق اولی
در آنکـه  که این واقعیات بـراي  است معلولِ بالذات و واقعیات بالذات 

که مبتنی بر  ،پس با امکان ج موجود شوند چرا به علت نیازمندند؟خار
بـه   قایـل کـه  بخش نخواهد بود و کسـی   است نتیجهاصالت ماهیت 

تواند مناط نیازمندي معلول را امکان مـاهوي   نمی ،اصالت وجود است
ــد ــادمی،: ك.ر( بدان ــد .)55 ص ،1380 خ ــه عقی  ،صــدرالمتألهینة ب

صفت وجود است.  »امکان فقري«صفت ماهیت و  »امکان ماهوي«
 .امکان ماهوي نسبت به وجود و عدم مسـاوي اسـت  سوي دیگر، از 

ولـی امکـان فقـري امـري      .با ضرورت قابل جمـع نیسـت   ،بنابراین
کـه ضـرورت الحـق و بـه      ،وجودي است و همواره با ضرورت وجود

  .)271، ص 1394(ر.ك: غفاري،  همراه است ،شرط محمول است
نحـوة   آن مالك و مناط نیازمندي اسـت،  صدرالمتألهینآنچه از نظر 
 یـک  کـه  ینهمـ . اسـت  علـت  وابسته بـه  و تعلقی که وجود معلول است

ـتگی  ایـن  و باشـد  موجـود  توانـد  نمـی  علـت  بـدون  وجودي ـین  وابس  ع
  :است معلول نیازمندي مناط همان وجود از نحوه این است، موجودیتش

 بل ،ذاك ال و هذا ال السبب إلى الحاجۀ منشأ أنّ الحق أقول ..«
حق این  ؛»...إلیه مرتبطا بغیره مامتقو تعلقیا ء الشی وجود کون منشؤها
نه حدوث است و نه امکان، بلکـه   ،که منشأ نیاز معلول به علتاست 

منشأش وجود تعلقی معلول است که به غیر وابسته بوده و مرتبط بـه  
  .)253، ص 3، ج 1981(صدرالمتألهین،  غیر است

 کـه  کردیـد  محاجـه  متکلمان با شما اگر :گوید می صدرالمتألهین
 و وجـوب  بـر  کـان ام چراکه ـ   است مقدم حدوث بر مراتب به امکان
 وجـود  از خرأمتـ  حدوث آنکه حال و ،است مقدم معلول وجود و ایجاد



   ۸۹وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين
 

 بـر  متأخر ماهیت و است ماهیت فرع امکان :گویم می هم من ـ  است
. اسـت  متـأخر  وجـود  از مراتـب  بـه  امکـان  روي، بـدین  و است وجود

کردیـد، همـان اشـکال بـر      علیه خصم اسـتدالل مـی   آنچه ،بنابراین
وجود فقـري اسـت. پـس آنچـه      برخر أاست و امکان متخودتان وارد 

نیـاز بـه    اما وجودي که عین فقـر و  است، وجود است نیازمندي مناط
 متقـدم  الوجـود  أن إالً «... اسـت:  مقـدم  اینها ۀهم بر علت است، که

پـس معلـول    .(همان) »...الماهیۀ عن متأخر اإلمکان و... الماهیۀ على
فقري است. معلول براي ۀ وجودش مرتبۀ مرتب ؛ زیرابه علت نیاز دارد

مرتبط و نیازمنـد اسـت و بـدون    بدان موجود شدن به علت وابسته و 
معلول در ذات و هویتش وجـودي ضـعیف و    ؛ زیراعلت وجودي ندارد

وابسته و تعلیقی است. این احتیاج و فقري که وجود معلول بـه وجـود   
، همـان منـاط و   اي که معلول دارد علت دارد، این وجود تعلقی و سایه

 و العلـۀ  إلى الوجود حاجۀ... «ك نیازمندي معلول به علت است: مال
و ،ظلیـاً  تعلقیـاً  ضـعیفاً  وجوداً هویته و بذاته کونه حیث من بها مهتقو 

...» القدم أو بالحدوث متصفاً کونه ال، الضعیفۀ نفسه العلۀ من المستفاد
  .)218، ص 1، ج 1981صدرالمتألهین، (

به وجـود معلـول و منـاط نیازمنـدي بـه       صدرالمتألهیناین نگاه 
را فـراهم آورده   »وجود رابط معلول«ۀ نظریۀ اي براي ارائ زمینه ،علت

  بر وجود رابط معلول: صدرالمتألهیناست. اینک استدالل 

  رابط معلولاستدالل صدرالمتألهین بر وجود 
  استدالل بر وجود رابطالف. 

و تا پیش از بوده  صدرالمتألهین ۀفلسفوجود رابط معلول از مختصات 
ریشـه   صـدرالمتألهین ولـی   ؛وي در بین فالسفه سابقه نداشته اسـت 

جو کرده و برخی فالسفه جست ۀمباحث وجود رابط معلول را در اندیش
 46، ص 1، ج 1981 است.(ر.ك: صـدرالمتألهین، نموده و بدان اشاره 

ابهامـاتی را بـراي برخـی    وي بیان ة بدیع بودن مسئله و شیو .)47و 
، کـه بـا   صـدرالمتألهین ظـاهر بیـان   ؛ زیـرا  فالسفه ایجاد کرده است

کند و به وجود رابط معلول منتهی  مباحث وجود رابط قضایا شروع می
شود، داللت بر این دارد که وجود رابط قضایا و وجود رابط معلـول   می

  ).200، ص 1، ج 1388(عبودیت،  یک سنخ هستند
بـر   صـدرالمتألهین بودن وجود معلـول طبـق مبـانی    اثبات رابط 

الزم  ،مقدماتی استوار است که براي روشن شدن چگـونگی اسـتنتاج  
  است تا حد امکان این مقدمات روشن شوند:

  اول. اصالت وجود
مباحـث   ، که زیربنـاي صدرالمتألهینۀ ترین مباحث فلسف یکی از مهم

 ،است. در اینجا »اصالت وجود«، مبحث زیادي در نظام صدرایی شده
  شود: توضیحی در خصوص این اصل داده میاختصار، به 

کنـد،   تصوري در ذهن پیدا مـی  وقتی انسان از هر موجود ممکن
نیست، اما ذهن از یـک موجـود دو مفهـوم     موجود یکی بیشاگرچه 

به این معناست که این  »وجود«کند.  انتزاع می »ماهیت«و  »وجود«
معناست که این موجود چـه چیـزي    بدین »ماهیت«و  ،موجود هست

نه اینکـه در عـالم خـارج     ،. اما این دوگانگی فقط در ذهن استاست
 دو که هر ،ینک). ا109، ص1391(ر.ك: رضایی،  هم دوگانگی باشد

از  »وجـود «اند؛ یعنی هم مفهـوم   شده انتزاع خارجی واقعیت از مفهوم
از واقعیـت   »ماهیـت «واقعیت خـارجی گرفتـه شـده، و هـم مفهـوم      

حال که در خارج  :کند می سؤالاست، فیلسوف گردیده خارجی انتزاع 
یک موجود است و در ذهـن دو موجـود، در خـارج اصـالت بـا کـدام       
است؟ یعنی آنچه خارج را پر کرده مصداق بالذات کدام مفهوم است؟ 

  ؟»ماهیت«یا مفهوم  »وجود«مفهوم 
نگاه غالـب ایـن    ،»اصالت وجود« ۀتا پیش از طرح و اثبات مسئل

و وجـود در خـارج    اسـت   ماهیـات بود که آنچه عالم خارج را پر کرده 
 .)186ص  ،1373ســـهروردي، ( نیســـت و اعتبـــار ذهـــن اســـت

 ،بـه لـوازم آن   بنـدي  پـاي بـا اثبـات اصـالت وجـود و      صدرالمتألهین
خارج را پر کرده است و بالذات تحقـق  ظرف آنچه در واقع،  :گوید می

ماهیت تحقـق بالـذات نـدارد. درسـت اسـت کـه       دارد وجود است و 
ماهیت وجود دارد، اما آنچه خارج را پر کرده ماهیت نیست. ماهیت از 

چـه قابـل   ، اگربنـابراین  .نه از سنخ واقعیت خارجی ،سنخ مفهوم است
 فـالحق أنّ «واقعیـت خـارجی نیسـت:    اسـت، لـیکن   حمل بر خارج 

الوجـود هـو األصـل     أنّبمعنى  ...م منهما على اآلخر هو الوجودالمتقد
  .)8ص ، 1360، (صدرالمتألهین» تبع له و الماهیۀ ،فی التحقق

بناي وجود رابط معلول در اصالت وجود گذاشته شـده   اولین سنگ
کند که آنچه واقعاً و اصالتاً ظرف خارج  است. مفاد این اصل روشن می

واقعاً است و ماهیت معلول » وجود معلول«را پر کرده وجود و از جمله 
  ).85، ص 1، ج 1388و اصالتاً در خارج نیست (ر.ك: عبودیت، 

  دوم. جعل
پس از اینکه از طریق اصالت وجود بیان شـد ایـن وجـود اسـت کـه      



۹۰   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

، و به تبع، این وجود معلول اسـت کـه   ارج را پر کردهاصیل است و خ
اي که براي اثبـات وجـود رابـط معلـول از      اصیل است، دومین مقدمه

بـه  » جعـل «اسـت.   »جعل«الزم است مبحث  لمتألهینصدرادیدگاه 
و ابداع است. ایجاد کـردن و وجـود بخشـیدن در     معناي ایجاد و انشا

وجـود  ممکنات مطرح است. این ممکنـات هسـتند کـه بـراي     ة دایر
  ).74، ص1391داشتن به علت نیازمندند (ر.ك: رضایی، 

  »:جعل مرکب«و دیگري » جعل بسیط«جعل دو گونه است: یکی 
ـ  ء الشـی  نفس إفاضۀ هو و بسیط اإم الجعل ...  بذاتـه   قمتعلّ

و شیئا ء الشی جعل هو و مؤلف إما و ،ترکیب شوب عن سمقد 

 الترکیبیـۀ الهلیـۀ مفـاد  هـو  علیه المترتب األثر و ،اهإی تصییره

  ).396، ص 1، ج 1981صدرالمتألهین، (ر.ك:  ...الحملیۀ

بخش بـه  وجـود  بدین معناست کـه جاعـل یـا فاعـلِ     »جعل بسیط«
چیزي که تاکنون موجود نبوده است و در خارج واقعیت نداشته است، 

جاعل در خـارج   ،. در جعل بسیطنمایدوجود کند و آن را ایجاد ۀ افاض
در میـان   در اصطالح پـاي یـک شـیء   کند و  را ایجاد می ءیک شی

ـ از واقع سخنو حال آنکه در جعل مرکب  ،است ت دار کـردن یـک   ی
و بوده در خارج موجود  ،پیش از جعل مرکب یبلکه شیئ ،نیست ءشی

 ءآن شی ،ولی جاعل با این کار(جعل مرکب) ،داراي آثار خارجی است
 ،در میان است ءپاي دو شی ،کند. در جعل مرکب را داراي وصفی می

یک ارتباط و یک هیـأت   ءجاعل این است که بین این دو شیکار و 
» جعل«). مراد از 74، ص 1391(ر.ك: رضایی،  کند ایجاد میترکیبی 

 معنـاي  گونه که گفته شد، بـه  است و همان» جعل بسیط«در این بحث، 
حال سـؤال  . است نبوده موجود است که الوجودي ممکن به بخشی واقعیت

  کند، چیست؟ که آنچه جاعل ایجاد می این است
بـه اینجـا هـم     »اصـالت وجـود  «و  »اصالت ماهیـت «نزاع بین 

 یـا  ،کنـد  می ایجاد و جعل خارج در را وجود کشیده شده است. جاعل
است؟ قبالً گفتـیم   ماهیت شود  می ایجاد خارج در جاعل توسط آنچه

اي ماهیـت را و   چنـد پاسـخ داده شـده اسـت. عـده      سؤالکه به این 
انـد. البتـه    اي اتصاف ماهیت بـه وجـود را متعلـق جعـل دانسـته      عده

ی را ذکـر  قـایل هم  »وجود«براي مجعول بودن مفهوم  ینصدرالمتأله
دن وجـود خـارجی را پذیرفتـه    خود مجعول بو ،اما در این میان ،کرده

 جاعـل،  لـه  ما کل فی بنفسه المجعول و بالذات الصادر ... بل«است: 
ــو ــو ه ــوده نح ــی وج ــالً العین ــیطاً جع ــاً بس ــن مقدس ــرة ع ...» کث

 .)37، ص 1363(صدرالمتألهین، 

یعنـی   ،شـود  جعل بسیط به وجود خـارجی مربـوط مـی   آنجاکه از
بـا مبحـث    »جعـل «کند، بحث  جاعل در خارج موجودي را ایجاد می

بـه اصـالت    قایـل مستقیم دارد. کسـی کـه    یارتباط »اصالت وجود«
و در  ،به مجعولیت ماهیت خواهد شـد  قایلماهیت باشد در جعل هم 

بـه  » جعـل «ر بحـث  شد د »اصالت وجود«به  که قایلمقابل، کسی 
  خواهد شد. قایلمجعولیت وجود 

  سوم. تحلیل حقیقت معلول
پس از آنکه روشن شد واقع خارجی را وجود پر کرده است و نیز بیان 

گیـرد همـان وجـود اسـت، الزم      کردیم که آنچه جعل بدان تعلق می
بخشـی جاعـل را   وجوداست براي روشن شدن حقیقت معلول، فرایند 

دیـدگاه خـاص   ـ که قـبالً بیـان شـد      گونه همان زیرا ـ تحلیل کنیم؛ 
وجـود  «زمینـۀ ارائـۀ نظریـۀ    به معلول در بحث علیت،  صدرالمتألهین

که گذشت،  ). چنان109، ص1391است (ر.ك: رضایی، » رابط معلول
وجود معلول وابسته و متعلق به وجود علت است، امـا چگـونگی ایـن    

واند در ایـن قسـمت   ت ارتباط و نحوة وجودبخشی فاعل به معلول، می
  راهگشا باشد.

بخشـی یعنـی   شود کـه وجود  براي بسیاري مطرح می سؤالاین 
دهد بـه چـه    شود علت فاعلی به معلول وجود می چه؟ اینکه گفته می

معناست؟ آیا به این معناست که مخزنی هست پر از وجـود و هرگـاه   
وجود کند وجودي را از آن مخـزن  خواهد معلولی را م علت فاعلی می

کـه تـاکنون    ،معلـول صورت دهد و به این  گیرد و به معلول می میبر
  شود؟ وجود نداشت، موجود می
(ر.ك: عبودیت، کنید به این مثال دقت  مسئلهبراي روشن شدن 

  .)168، ص 1380
بخشی علت فاعلی به معلول چیزي شبیه پول دادن جعل و وجود

 سـتدها دوادن و هدیـه گـرفتن نیسـت. در دا   و پول گرفتن یا هدیـه د 
و یـک  » گیرنـده «و یـک  » دهنـده «همیشـه یـک    ،و عرف معمول

 ۀوجود دارد. اگـر در رابطـ  » عمل دادن«و نیز یک » داده شده شیء«
یـک   :، بگوییماست »جعل«علت فاعلی و معلولش، که همان بحث 

دهد، این مطلب بـدان معناسـت    علت فاعلی به یک معلول وجود می
و  ،ی به او وجود دهد موجـود اسـت  که معلول قبل از اینکه علت فاعل
علت فاعلی قرار است موجود شـود  ۀ حال آنکه معلول با جعل و افاض

اصالً موجودیتی ندارد که بخواهد وجـود را از   ،فاعلۀ و پیش از افاض



   ۹۱وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين
 

جعـل بـا دقـت بیشـتري      دربـارة علت فاعلی دریافت کند. پس بایـد  
 لیسـت  بـالمعلول  ىالمسم هذا أنّ یتحقق«... را بررسی کنیم:  مسئله

صـدرالمتألهین،  ( »إیـاه...  المفیضـۀ  علـۀ  لحقیقۀ مباینۀ هویۀ لحقیقته
 .)300، ص 2، ج 1981

خواهیم ارکان داد و ستدهاي عرفی را با ارکان جعل در  اینک می
کــه در داد و  هـایی  بحـث خودمــان مقایسـه کنــیم. از چهـار عنــوان   

د که در بحث بو» دهنده«یکی  ،ها اشاره کردیم ستدهاي عرفی بدان
ما همان علت فاعلی و خداوند متعال است که رکن اساسی جاعلیـت  

 ؛ زیـرا شکی نیسـت آن است. در لزومِ بودن این رکن و اساسی بودن 
این مباحث حول محور فعـل  ۀ بخش معلول است و همو وجودفاعل 

اوست و اگر او نباشـد جعلـی وجـود نخواهـد داشـت. دومـین رکـن        
باشـد و   ید عرفی قرار باشد معلـول موجـود  د است. اگر به» گیرنده«

و به عبـارت   ،کند موجود دیگري باشد وجودي که از علت دریافت می
آیـد کـه    معلول و وجودبخشی فاعل دو موجود باشند، الزم می ،دیگر

اگر معلول پـیش  زیرا آنچه را معلول فرض کرده بودیم معلول نباشد؛ 
ت که معلول اصالً معلول از دریافت وجود، موجود باشد، به این معناس

قبل از ایجاد فاعل هست و متوقف بر ایجاد فاعل نیسـت   ؛ زیرانیست
و در وجودش به علت فاعلی نیازي نـدارد. بـا فـرض معلـول بـودن      

 .به معلول نبودنش رسیدیم و این تناقض است (ر.ك: همـان)  ،چیزي
 ؛شود که این فرض از ابتـدا صـحیح نبـوده اسـت     روشن می ،بنابراین

بخشـی فاعـل وجـود داشـته     نی این فرض که معلول قبل از وجودیع
بخشی فاعل دو موجـود  ، اینکه معلول و وجودو به عبارت دیگر ،باشد
 ،باید بپـذیریم کـه در خـارج    ،فرض صحیحی نیست. بنابراین ،باشند

نه اینکه معلـول   ،بخشد معلول عیناً همان وجودي است که فاعل می
بلکـه   ،کنـد  که فاعـل عنایـت مـی   چیز دیگري است غیر از وجودي 

  معلول همان خود وجود است.
به این نتیجه رهنمون شدیم کـه جعـلِ جاعـل بـا داد و      ،تا اینجا

اً همـان  عین» معلول«اینکه در جعل  :ستدهاي عرفی یک تفاوت دارد
واحـد بسـیط   ، یـک شـیء   دو در خـارج  است. این» داده شده شیء«

کنـد. پـس    اما ذهن ما از این امر بسیط دو مفهوم انتزاع مـی  .هستند
  سوم با هم ادغام شدند. رکن دوم و

یعنی عملـی را کـه علـت     ؛کنیم اینک رکن چهارم را بررسی می
 کنـیم.  مـی یعنی همان دادن وجود به معلول را تحلیل  ؛دهد انجام می

 .هسـتند  ل و وجود دادن علت در خارج یـک شـیء  معلوگفته شد که 

بایـد   ،بخشوند داد و ستدهاي عرفی فاعل وجـود اینک طبق همان ر
وجـود بدهـد. دادن وجـود بـه      ،که همان وجود اسـت  ،به این معلول

خودش را بـه خـودش بـدهیم.     :یعنی ،معلولی که خودش وجود است
رسـد   ؟ به نظر میبدهیمولی آیا معقول است که چیزي را به خودش 

 ،»بخشیدن«یا  »نام دادن«به  که قابل تصور نیست که علت با فعلی
خود معلول را به خودش بدهد. پس از دوگانگی معلول با فعل ایجـاد  

تواند درسـت باشـد و    این فرض نمی ،رو ازاین .با اشکال مواجه شدیم
دوگانگی وجـود نـدارد. اگـر بپـذیریم     » ایحاد«و » معلول«باید گفت: بین 

ـ  همان ول اسـت، بـه همـان    گونه که در خارج وجود معلول عین خود معل
نحو، عین عمل علت هم هست، و به عبارت دیگر، اساساً معلـول چیـزي   

  جز همان کار علت نیست، این تناقض پیش نخواهد آمد.
، چیـزي  »وجـود دادن «چنین نیست که عمـل   ،حل طبق این راه

چیـز دیگـري    ،اً همان خود معلول اسـت نکه عی ،باشد و وجود معلول
خود معلول عیناً  ،باشد که در اثر فعل علت پیدا شده است. در حقیقت

یعنی همان بخشش علت است (ر.ك: همـان، ص   ؛همان فعل علت
و » وجـود «و » معلـول «و » علـت « ، چهار شیءپس در خارج .)299

فعالیت «و دیگري » علت«یکی  :نداریم. فقط دو چیز داریم» ایجاد«
، »معلـول «ست که از این کارِ علت سـه مفهـوم   علت ا» و کار کردن

را انتــزاع » ایجــاد و فعــل دادن«و ، »وجــود داده شــده بــه معلــول«
براي همیشه باید از ایـن تصـور دسـت     ،کنیم. بر اساس این بیان می

دهد و با فعالیت او، چیز  برداشت که علت وجودبخش فعالیتی انجام می
ست؛ چنـین نیسـت. اصـالً    آید که همان معلول ا دیگري به وجود می

علت. پس وجود معلول » فعالیت و کارکردن«معلول، یعنی: همان خود 
  ).172، ص 1380علت است (ر.ك: عبودیت، » ایجاد«همان 

شـود کـه وابسـتگی     به خوبی مشخص مـی  ،با بررسی این مثال
نیست که معلول بتوانـد  چنین یعنی  ؛معلول به علت قابل زوال نیست

 :یعنـی  ،وجود داشته باشد. وجـود داشـتن در خـارج   بدون وجود علت 
همان معلولیت براي معلول. چنـان نیسـت کـه در معلـول دو جهـت      

 »صفت معلولیت«و دیگري  »ذات معلول«عینی جداي از هم، یکی 
بلکه معلولیت عین هویت و ذات معلـول اسـت،    ،آن قرار داشته باشد

توان معلول را به دو  میو اعتبار عقل نیز نکه حتی با تحلیل  اي گونه به
حیثیت متمایز از یکدیگر تفکیـک کـرد و آن را مرکـب از ذات و اثـر     

  ).85، ص 1391علت به حساب آورد (ر.ك: رضایی، 
باید به ایـن مطلـب اذعـان     ،با پذیرش عینیت معلول با معلولیت
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بخشی علت به معلـول، ذات معلـول در خـارج     کرد که هنگام هستی
بلکـه معلـول عـین     ،فیض وجـود باشـد   ةکنند وجود ندارد که دریافت

همان اثر و ایجاد علت است و دوگـانگی میـان معلـول و اثـري کـه      
گذارد تنها در ذهن و به لحاظ مفهومی است و معلول  ر آن میبفاعل 
  ).86ایجاد علت است (ر.ك: همان، ص همان 

حال که با تحلیل حقیقت معلول بـه ایـن امـر رهنمـون شـدیم کـه       
» فاعل وجودبخش«اعل دو رکن بیشتر ندارد که عبارتند از وجودبخشی ف

رو، براي  ، و دوگانگی بین معلول و ایجاد فاعل وجود ندارد، ازاین»ایجاد«و 
  شناخت حقیقت معلول، الزم است حقیقت ایجاد بررسی گردد:

  تحلیل حقیقت ایجاد
مفهومی مصدري است و مانند هر مفهوم  »ایجاد«مفهوم  :باید گفت
دهد که مصداقش نـوعی ربـط اسـت. در     نشان می ،دیگري مصدري

 »ربـط «مهمی دارد. مفهـوم  ۀ ربط اشاره به نکتة استفاده از واژ ،اینجا
الزم اسـت   ،است. براي روشن شدن مطلـب  »مرتبط«غیر از مفهوم 

  این دو را با هم مقایسه کنیم:
نه اینکه خود عیناً ربـط   ،چیزي که داراي ربط است :مرتبط یعنی

یـک  » a« :یعنی ،مرتبط است» b«با » a«گفتیم ـ مثالً  ـ باشد. اگر  
و این دو بـا یکـدیگر مـرتبط هسـتند.      یک شیء،» b«است و  ءشی

اي هر دو طرف ارتباط یـک  کنیم بر استفاده می »مرتبط«جایی که از 
رح ایـن اسـتقالل مطـ    ،»ربـط « بـارة موردنظر داریم. اما در  استقالل

ــاد از   ــدريِ ایج ــوم مص ــط«نیســت. در مفه ــردیم »رب ــتفاده ک  ،اس
منظور که به این نکته اشاره کنیم که ایجـاد نسـبت بـه فاعـل      بدین

 ،»مرتبط«و  »ربط«خودش استقاللی ندارد. با روشن شدن فرق بین 
اگر معلول را مـرتبط بـدانیم نـه ربـط، بـه ایـن       که باید توجه داشت 

ز علت خـود مسـتقل اسـت و هـویتی     معناست که معلول به نحوي ا
با علـت خـود مـرتبط    » ایجاد«جداي از علت دارد که با ربطی به نام 

چـون ایجـاد    ،اما اگر وجود معلول را عین ایجاد علت بـدانیم  .شود می
علت چیزي جز ربط به علت نیست، وجود معلول عیناً همان ربط بـه  

یچ نحـو  علت است، نه مرتبط با علت، و در ایـن صـورت، معلـول هـ    
  ).173، ص 1380استقاللی از علت وجودبخش ندارد (ر.ك: عبودیت، 

  استدالل بر وجود رابط معلول
 در معلـول  وجود و علت وجود بین علیت ۀرابط ،صدرالمتألهین از نظر

 موجـود  علـت  توسـط  کـه  اسـت  معلـول  وجـود  ایـن  و ،است جریان
بـا   مـرتبط  و متعلق و نیازمند علت به ذاتش در معلول وجود شود. می
؛ است معلول این ذات عین نیازمندي و تعلق و ارتباط این و ،استآن 
 اش فـاعلی  علـت  از مستقل حقیقتی معلول و نباشد گونه این اگر زیرا

 فـرض  از ،باشـد  شده مرتبط علتش به دیگر وجودي با و باشد داشته
 چیـزي  معلول که ایم. حال پنداشته معلول را معلول غیر و شده خارج

 خداونـد  معلـول  عالم موجودات ۀهم و نیست علت به ربط و تعلق جز
 مـابقی  و ،مسـتقل  وجـود  و اصیل حقیقت خداوند ، پسهستند متعال

 و دارنـد  نعتـی  و تعلقی وجودي و خداوند ظهورات و شئون موجودات
 هـذا  أنّ یتحقـق  : «...نیسـتند  اشـاره  قابـل  فـاعلی  علت لحاظ بدون
المفیضـۀ  علۀ مباینۀ ـ لحقیقۀ  هویۀ لحقیقته لیست بالمعلول ىالمسم 

ۀ إلى یشیر أن للعقل یکون حتى اهإیالنظـر  قطع مع المعلول ذات هوی 
  .)300 ص ،2 ج ،1981 صدرالمتألهین،( ...»موجدها هویۀ عن

  بندي کرد: ذیل صورتتوان به شکل منطقی  بیان فوق را می
 بالـذات  و حقیقتـاً  خـارج  در آنچه ،وجود اصالت بنابر: اولۀ مقدم

 تبعـی  مفهومی و ندارد اصالت ماهیت و است معلول وجود دارد وجود
  نه ماهیتش. ،پس وجود معلول اصالت و هویت دارد .است وجود براي

 وجـود  بـین  خارجی اي رابطه »جعل« که شد روشن: دومۀ مقدم
 و وجـود  اصـالت  طبـق  کـه  آن نظر از و است مجعول وجود و جاعل

 ،کـرده  پـر  را خارج متن که است وجود حقیقت این ماهیت، اعتباریت
 حقـایق  بین در جعل، رابطه ازجمله خارجی، ۀرابط هرگونه روي، بدین

ـ  الیکونـان  عنـدنا  المعلولیـۀ  و العلیـۀ  : «بود خواهد برقرار وجودي  اإلّ
 پـس  .)همـان ( »ء الشـی  وجـود  هو ماإنّ المجعول و …الوجود بنفس
  .شود می ایجاد علت وجود توسط معلول وجود

 وجـود  کـه  کنـد  مـی  روشـن  معلول حقیقت تحلیل: سومۀ مقدم
 فاعـل  فعل با دوگانگی و نیست جاعل ایجاد همان جز چیزي معلول

 ایجـاد  کـه  شـد  روشنهم  ایجاد حقیقت تحلیل با .ندارد وجودبخش
: نـدارد  علـت  از اسـتقاللی  و اسـت  فـاعلی  علت به ربط همان جاعل

 ،بـه  مـرتبط  و متعلـق  ذاتـه  فی فهو لفاعل معلول هو ما کل :فنقول«
 و ،بـه  االرتباط و التعلق معنى عین ذاته هی بما ذاته یکون أن فیجب

  .»؟بالغیر االرتباط و التعلق غیر حقیقۀ له کانت فلو اإلّ
 اسـت. بـا   فاعلی علت به ربط همان معلول وجود ،رو ازاین: نتیجه

 نیازمنـدي  منـاط  اینکـه  کـردن  ضـمیمه  و فوقۀ مقدم سه به عنایت
 بـه  نسـبت  معلـول  وجودي فقر ،صدرالمتألهین نظر از علت به معلول



   ۹۳وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين
 

 و اسـت  علت به وابستگی و تعلق عین معلول پس ،است فاعلی علت
 بـه  فقـر  و نیـاز  و ربـط  همان معلول. ندارد علت به ارتباط جز هویتی

«  :نـدارد  اسـتقاللی  و ذات و هویـت  هـیچ  علـت  بدون و ،است علت
 علته لهویۀ مباینۀ هویۀ بالحقیقۀ لیس بالمعلول المسمى أنّ فینکشف
 لـه  حقیقـۀ  ال الوجـودي  البسیط بالجعل المعلول فإذن... إیاه المفیضۀ
  ).50 ص ،1360 صدرالمتألهین،» (علته إلى مضافاً کونه سوى متأصلۀ

فاقـد وجـود    ،صـدرالمتألهین روشن شـد کـه معلـول در دیـدگاه     
نفسه، فاقد هر نوع ماهیتی و فاقد هر نوع مفهـوم اسـمی اسـت و     فی

تـوان   قابل اشاره نیست و هیچ حکمی در خصوص آن نمـی  ،رو ازاین
هرگونه حکمی مستلزم نگـاه اسـتقاللی بـه معلـول اسـت.       ؛ زیراداد

که معلول ربـط محـض بـه علـت اسـت، درك      نظر همچنین از آن 
مگـر در   ،بما هوهو نیز ممکن نیسـت  حضوري و حصولی حقیقت آن

(ر.ك: عبودیـت،   پرتو درك حضوري یا حصولی وجود فی نفسه علت
  .)230- 221ص ، 1ج  ،1388

  بررسی استدالل
وجود رابط معلول به سبب تأثیر مستقیمی که بر وحدت شخصی وجود 
دارد، محل بحث و تبادل نظر زیادي قرار گرفته است. از نظر برخـی  

 براي اثبات وجود رابط تام نیست. صدرالمتألهینل بزرگان، استدال
. 2 ؛وجود فـی غیـره یـا رابـط    . 1وجود دارد: دو معنا براي ارتباط 

؛ ارتباط و انتساب یک موجود با غیر. معناي دوم معنایی اسـت اسـمی  
اسـت؛   »اضـافه « ۀدیگر از مقول زیرا ارتباط داشتن یک شیء با شیء

ا موجود دیگري ارتبـاط باشـد   بدین نحو که وقتی میان یک موجود ب
شود که به عین هر  دو موجود وصفی حاصل می  براي هر کدام از آن

آنها موجود است؛ یعنی مرتبط بودن موجـود اول عـین وجـود     کدام از
ایـن   آن و مرتبط الیه بودن موجود دوم نیـز عـین وجـود آن اسـت...    

علت است، به کند که وجود معلول عین ارتباط با  برهان صرفاً اثبات می
نحوي که هیچ حیثیتی در وجود آن نیست که مرتبط با علت نباشـد؛  

  .)322 ص ،1395 نبویان،: ك.ر(کند  ولی رابط بودن را اثبات نمی
، میان علـت و معلـول   »ارتباط«مستشکل ضمن بیان دو معنا از 

ضمن اینکه معلـول را   ،رو داند. ازاین معناي دوم از ارتباط را حاکم می
الـربط بـه    آن را رابـط و عـین   ،داند می» تباط داشتن به علتار«عین 

ـ     ،از منظر او ؛ زیراداند علت نمی ۀ ارتباط بـین علـت و معلـول از مقول
هر کدام از طرفین مرتبط به دیگري و عـین   ،اضافه است و در اضافه

 رسـد  مـی  نظـر  بـه  نه عین ارتباط. امااست، ارتباط داشتن با دیگري 
 ۀاضـاف  و »ارتبـاط « از اول معنـاي  بـوده  صـدرالمتألهین  مدنظر آنچه

  مقولی:ۀ نه اضاف ،است اشراقی بوده
 الجاعل و ... الوجود بنفس اإلّ الیکونان عندنا المعلولیۀ و العلیۀ

. ... ء الشـی  وجود هو ماإنّ المجعول و ،جاعل وجوده بنفس التام

 وجـوده  نحـو  هـی  التـی  ذاتـه  و ء الشی هویّۀ إبداع فالجعل

 فهـو  لفاعـل  معلول هو ما کل فنقول ،هذا تمهد فإذا ... الخاص

 ذاتـه  هی بما ذاته یکون أن فیجب ،به مرتبط و قمتعلّ ذاته فی

 فرضـناه  مـا  فالیکون...  اإلّ و ،به االرتباط و قالتعلّ معنى عین

  ).49، ص 1360، صدرالمتألهین( غیره بل مجعوالً مجعوالً

کنـد و   مـی  ایجـاد  را معلـول  وجـود  علت، وجود صدرالمتألهین نظر از
علـت و معلـول و از نـوع ارتبـاط      ارتباط مـوردنظر، بـین وجودهـاي   

کـه بارهـا    ،بخشـی علـت بـه معلـول    تحلیـل وجود  سویه است. یک
ر.ك: صـدرالمتألهین،   ،بدان اشاره کرده است (از جملـه  صدرالمتألهین

 نیز در این مقالـه بـدان اشـاره   ) و پیش از این 299، ص 2، ج 1981
در مـوارد   صـدرالمتألهین و نگاه عرفانی و اشراقی که  سو، یک، از شد

 صـدرالمتألهین، : ك.ر ،بـراي نمونـه  ( متعدد بدان اشـاره کـرده اسـت   
نیز مؤیـد ایـن مطلـب     )301 ص ،2 ج ،1981 ،؛ همو54 ص ،1363

سـویه و   از نـوع ارتبـاط یـک    صـدرالمتألهین است که ارتباط مـدنظر  
مقولی برقرار است. با ۀ نه ارتباطی که بین طرفین اضاف ،اشراقی است
 ،توان معلول را عین ارتباط با علت دانسـت  نمی ،»ارتباط«این معناي 

اما رابط ندانست، بلکـه ایـن نـوع از ارتبـاط یـک طـرف مسـتقل و        
و معالیل همه عـین الـربط    ،نفسه بیشتر ندارد و آن هم علت است فی

اگرچـه از   ،الربط به علت است ول عینبه علت هستند. پس وجود معل
ایـن   ؛ زیـرا الربط بودن معلول، نتوان وحدت وجود را اثبـات کـرد   عین

 ،الربط یا شأن و طـور و لمعـه   همچنان باقی است که این عین سؤال
وجود است یا عـدم؟   ، در نهایت،شود که به این معلول نسبت داده می

الربط بـه علـت    ینعدم که جز نیستی چیزي نیست. پس این وجود ع
نیز وجود است و با اثبات وجود داشتن معلول، وحدت شخصی وجـود  

  .)324 ص ،1 ج ،1395 ر.ك: نبویان،( قابل اثبات نیست

  گیري نتیجه
، غیـر از  اسـت  صـدرالمتألهین کـه از ابتکـارات    ،»رابط معلول«وجود 
» وجـود رابطـی  «و غیـر از   ،دانـان  نظر منطقدر  »رابط قضایا«وجود 
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  .استنظر مشهور فالسفه  مطمح
مبتنـی بـر    ،صـدرالمتألهین اثبات وجود رابـط معلـول در دیـدگاه    

ــاص     ــل خ ــود و تحلی ــل وج ــود، جع ــالت وج ــدرالمتألهیناص از  ص
  .استبخش  وجودبخشی فاعل هستی

ـ  ،صدرالمتألهیناز نظر  مرکبـه   ۀوجود رابط مختص هلیات موجب
  است و هلیات بسیطه و قضایاي سالبه فاقد وجود رابط هستند.

اختالف میان وجود رابـط و مسـتقل    ،صدرالمتألهینطبق دیدگاه 
تواند مصداق  اختالف نوعی است و بدین معناست که وجود رابط نمی

  مفهوم مستقل قرار گیرد.
ة نحـو  آن مالك و مناط نیازمندي معلول بـه علـت،   ،از نظر وي

فقر «است که از آن به  علت بهۀ وابست و تعلقی که د معلول استوجو
  .کند یاد می »وجودي

 ،وابستگی معلول به علت همیشگی است. وجود داشتن در خـارج 
بلکه معلولیت عـین هویـت و ذات    ،همان معلولیت براي معلول :یعنی

یکی (توان در معلول دو جهت عینی جداي از هم  و نمی ،معلول است
  در نظر گرفت. )معلول و دیگري صفت معلولیت آنذات 

نفسه، فاقد هر نوع  فاقد وجود فی صدرالمتألهینمعلول در دیدگاه 
ماهیتی و فاقد هر نوع مفهوم اسمی است و قابل اشاره نیست و هیچ 

توان داد. نیز به سبب آنکـه معلـول ربـط     حکمی در خصوص آن نمی
قت آن نیز ممکن محض به علت است، درك حضوري و حصولی حقی

  نفسه علت. نیست، مگر در پرتو درك حضوري یا حصولی وجود فی
قابل اثبـات   صدرالمتألهین ةارائه شد ۀوجود رابط معلول طبق ادلّ

  اما مستلزم وحدت شخصی وجود نیست. ،است

  بعامن  .......................... ................................ ................................   
، تهـران،  وجود رابط و مسـتقل در فلسـفه اسـالمی   ، 1362 ابراهیمی دینانی، غالمحسین،

 هامی انتشار.شرکت س

 ، قم، بیدار.رسائلق، 1400بن عبداهللا،  حسینسینا،  ابن

عبـدالرحمن عمیـده و اشـرف    به اهتمـام  ، شرح المقاصدق، 1409، سعدالدین، تفتازانی

 صالح موسی، قم، منشورات الشریف الرضی.

 .اسراء ،، قمهیمتعال تمختوم، شرح حکم قیرح ،1376 ، عبداهللا،یآمل يجواد

، قـم،  گـرا  علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تجربـه ، 1380اهللا،  خادمی، عین

 بوستان کتاب.

حقیقت آفرینش از دیدگاه صدرالمتألهین و نقـد و دالیـل عقلـی و    ، 1391رضایی، مرتضی، 

  .، رسالۀ دکتري، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینینقلی وي بر آن

ت امطالعـات و تحقیقـ  ؤسسـۀ  تهران، م ،ت اشراقحکم، 1373الدین،  سهروردي، شهاب

  فرهنگی.

  .بوستان کتاب، ، قمهیوجود رابط و مستقل در حکمت متعال، 1389، یشکر، عبدالعل

ـلوکیه ، 1360صدرالمتألهین،  ، مشـهد، المرکـز الجـامعی    الشواهد الربوبیه فی المناهج الس

 للنشر.

 ، تهران، کتابخانه طهوري.المشاعر، 1363ـــــ ، 

ح و تعلیـق حسـن   ، تصحیاالربعۀ العقلیۀ االسفار فی المتعالیۀ الحکمۀ الف،1383ـــــ ، 

  .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدوم،  زاده آملی، چ حسن

محقـق   ضمیمه تعلیقـات به  ، الحکمۀ المتعایۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀب، 1383ـــــ ، 

  .، تهران، بنیاد حکمت اسالمی صدراتصحیح و تحقیق غالمرضا اعوانی سبزواري،

ـ ،   العربی.  ، دار احیاء التراثروتی، بالحکمۀ المتعالیۀ فى االسفار العقلیۀ االربعۀ، م1981ــــ

  .ینیامام خم یپژوهشو  یآموزشؤسسۀ ، م، قمشناسی هستی، 1380عبودیت، عبدالرسول، 

ـ ،  ــ  .ینیامام خم یپژوهشو  یآموزشؤسسۀ ، قم، مییبه نظام حکمت صدرا يدرآمد، 1388ــ

، تهـران،  قانون علیـت در فلسـفه اسـالمی و تحلیـل تطـورات     ، 1394غفاري، ابوالحسن، 

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 سـبحانی،  محمدتقی نگارش و تحقیق ،االربعه االسفار شرح، 1393مصباح، محمدتقی، 

  .مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، دوم، چ

 صدرا. ، تهران،مجموعه آثار، 1380مطهري، مرتضی، 

  ، قم، حکمت اسالمی.جستارهایی در فلسفه اسالمی، 1395نبویان، سیدمحمدمهدي، 

  



 
 

  فرم اشتراك
  مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی نماي اشتراك نشریات تخصصیراه

سره  قدس به نام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 0109050084006 . در صورت تمایل به اشتراك وجه اشتراك را به حساب2شود؛  . اشتراك به صورت آبونمان پذیرفته می1
. در صورت تغییر نشانی، اداره نشریات تخصصی را از نشانی جدید خود 3واریز و اصل فیش بانکی یا فتوکپی آن را به همراه فرم اشتراك و مشخصات کامل خود به نشانی مجله ارسال نمایید؛ 

. لطفـاً در ذیـل نـوع    6باشـد؛   دالر و یا معادل آن می 20. بهاي اشتراك خارج از کشور با احتساب هزینه پست ساالنه 5شماره اشتراك مرقوم فرمایید؛ . کلیه مکاتبات خود را با 4مطلع نمایید؛ 
  نشریه و مبلغ واریزي و نیز مدت اشتراك خود را مشخص فرمایید.

  http://eshop.iki.ac.irفروشگاه الکترونیک 
  از شماره تا شماره  (ریال) ساله یک  (ریال) شماره تک  رتبه  عنوان نشریه  ردیف

    140.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »یاسالم معرفت اقتصاد«نامه  دو فصل .1
    140.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »در آینه پژوهشاسالم تاریخ «نامه  دوفصل .2
    140.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »قرآن شناخت«نامه  دوفصل .3
    140.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »معرفت سیاسی«نامه  دوفصل .4
    140.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »معرفت کالمی«نامه  دوفصل .5
    280.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »شناسی و دین روان«نامه  فصل .6
    280.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »معرفت ادیان«نامه  فصل .7
    280.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »اجتماعی معرفت فرهنگی«نامه  فصل .8
    280.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »معرفت فلسفی«نامه  فصل .9

    140.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »معارف منطقی«نامه  دوفصل .10
    140.000  70.000  پژوهشیعلمیـ    »هاي تربیتی اسالم و پژوهش«نامه  دوفصل .11
    140.000  70.000  ترویجیعلمیـ    »هاي مدیریتی اسالم و پژوهش«نامه  دوفصل .12
    140.000  70.000  ترویجیعلمیـ    »معارف عقلی«نامه  دوفصل .13
    140.000  70.000  ترویجیعلمیـ    »معرفت اخالقی«نامه  دوفصل .14
    420.000  70.000  ترویجیعلمیـ    »معرفت«ماهنامه  .15
    140.000  70.000  ترویجیعلمیـ    »در علوم انسانی پژوهشعیار «نامه  دوفصل .16
    140.000  70.000  علمیـ  تخصصی  »حکمت عرفانی«نامه  دوفصل .17
    140.000  70.000  علمیـ  تخصصی  »هاي حقوق عمومی اندیشه«نامه  دوفصل .18
    140.000  70.000  علمیـ  تخصصی  »پویشی در علوم انسانی« نامه فصل .19
20. Semiannual «Horizons of Thought» دالر 30  دالر 15  علمیـ  تخصصی    

  ...................................................................................و..........................................و...............................................و......نام نشریه:......................................................

  ..............................................و...............................................و.................................................و......................................اشتراك:............................................. مدت

  .........................................و.....................................................و......................................................................................و........................................مبلغ واریزي:.......

  فرم درخواست اشتراك
  ............شهرســــــــــتان.............................. ........ ................................................................... اســــــــــتان:...................................... ............................اینجانــــــــــب:.............. 

ــالك:.............  ــه./ پــــــــ ــان /. کوچــــــــ   ....................................................................................................................................................................................................خیابــــــــ
ــتی:.......................................  ــد پســ ــتی:........................ ................کــ ــندوق پســ ــت).......................... .................صــ ــن: (ثابــ ــراه)....................................تلفــ   09............(همــ

  باشم. متقاضی دریافت مجله / مجالت فوق می
  ...............................................................................به آدرس فوق ارسال فرمایید..........................................هاي ذکر شده مجالت به مدت........ لطفا از شماره

  گردد. ..................................ریال به پیوست ارسال می.....................................................................مبلغ:..................................در ضمن فیش بانکی به شماره: 

  امضا

http://eshop.iki.ac.ir 
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  الملّخص
  خشوع المؤمنین الحقیقیین وطاعتهم هللا عزّ وجلّ 

  آیۀ اهللا العالمۀ محمّدتقی مصباح 
  الملخّص

ی الخشوع ذکرنا فی الجلسات السابقۀ عشر عالمات للشیعیۀ الحقیقیین والمتّقین، وهنا سوف نتطرّق إلى بیان العالمۀ الحادیۀ عشرة والتی تتمثّل ف
  ."وخشوعاً فی عبادةٍ"أنّه قال:  عند العبادة، على ضوء کالم أمیر المؤمنین

فی خطبته تتمحور حول الشیعۀ الحقیقیین والمؤمنین المتّقین حقّاً، لذا من المؤکّد أنّ بیانها  والخصائص التی ذکرها أمیر المؤمنینالعالمات 
رقی یوجد دوافع لسمو لدى المؤمنین وتکاملهم لکی یتسنّى لهم عن طریق اتّباع المثُل العملیۀ ومؤشّرات اإلیمان الحقیقی أن یعملوا على ال

  صیاتهم والتمتّع بالخصال الحمیدة.بشخ
فالخضوع  الخشوع هو حالۀٌ تواضعیۀٌ یکون العبد فیها ذلیالً أمام اهللا تعالى ومنقاداً إلیه، حیث یطرأ على قلبه ومن ثم یتجلّى فی سلوکه، لذا

  قالۀ تمحور البحث حوله بالتفصیل.والتواضع واالنکسارٍ هی من آثار الخشوع؛ وفی هذه الم

  الخشوع، الخضوع، الخوف من اهللا تعالى، عوامل الخوف. فتاحیۀ:کلمات م
  

  العالقۀ بین العلوم الطبیعیۀ والدین برؤیۀ آیۀ اهللا الشیخ مصباح
    hekmatquestion@gmail.com    للتعلیم والبحوث أستاذ مساعد فی فرع الفلسفۀ بمؤسسۀ اإلمام الخمینیمحمّدعلی محیطی أردکان / 

  1439جمادي االول  26ـ القبول:  1439محرم  5الوصول: 
  الملخّص

العلم الدینی العالقۀ بین العلوم الطبیعیۀ والدین تعد واحدةً من أهم المسائل التی طرحت فی السنوات الماضیۀ على ضوء احتدام البحث والنقاش حول 
من وجهۀ نظر آیۀ العالمۀ محمد تقی مصباح وفق أسلوب بحث وأسلمۀ العلوم، ومن هذا المنطلق تطرق الباحث إلى دراسۀ وتحلیل تفاصیل الموضوع 

ییر کون العلم وصفی تحلیلی، فبعد أن قام بشرح وتحلیل الرؤیتین األساسیتین المطروحتین حول العالقۀ بین العلوم الطبیعیۀ والدین، بادر إلى بیان معا
د بین العلوم الطبیعیۀ والدین حسب التفاصیل التی وضّحها، بل األمر یتعدى ذلک، دینیاً، وفی أهم جانبٍ من المقالۀ استنتج عدم وجود أي تضاربٍ جا

ریبی وتأیید إذ هناك تعامل ملحوظ بینهما؛ ومن األمثلۀ على العون الذي یقدمۀ الدین للعلم إصدار أحکامٍ للمواضی العلمیۀ وتوسیع نطاق الوعی التج
الستفادة من العلم؛ وأما من أمثلۀ عون العلم للدین فهی عبارةٌ عن تعیین الموضوع والمصداق وتمهید العلم وإثراء المسائل التجریبیۀ وتوجیهها ل

أثیر فی فهم أرضیات جدیدة للنظریات الدینیۀ وتعیین جزئیات المعارف الدینیۀ کبیان الشروط والعقبات، إضافۀً إلى إثبات بعض التعالیم الدینیۀ والت
  ضل.المواضیع الدینیۀ بشکلٍ أف

   مصباح، العلم الدینی، التعارض.العلوم الطبیعیۀ، الدین، آیۀ اهللاکلمات مفتاحیۀ: 

  
  دراسۀ مقارنۀ بین الحریۀ والمسؤولیۀ بوجهۀ نظر آیۀ اهللا مصباح وجان بول سارتر

 سۀ اإلمام الخمینیطالب فی المستوى الثالث بالحوزة العلمیۀ وحائز على شهادة ماجستیر  اهللا أحمدیانی مقدم / السید أمینفی فرع الفلسفۀ من مؤس للتعلیم والبحوث  ahmadiani624@gmail.com  
  namazi@qabas.net  للتعلیم والبحوث أستاذ مساعد فی فرع الفلسفۀ بمؤسسۀ اإلمام الخمینی/ محمود نمازي 

  1439ربیع االول  13ـ القبول:  1438رمضان  12الوصول: 
  الملخّص

یق حرّیۀ الحرّیۀ ونطاقها من جملۀ المسائل التی طحمت إلیها البشریۀ منذ سالف العهود، کما أنّ المسؤولیۀ باعتبارها واحدةً من القیود التی تض
اإلنسان قد طرحت من قبل فالسفۀ األخالق؛ وفی هذا المضمار فکلٌّ من آیۀ اهللا محمد تقی مصباح وجان بول سارتر یعتبران من جملۀ 



   ۹۷الملخص 
 
لفالسفۀ الذین سلّطوا الضوء على هذا الموضوع، وبما أنّ أحدهما مسلم موحد واآلخر یتبنى نهجاً إلحادیاً على ضوء المذهب الوجودي، من ا

ه ال لى أنّالطبیعی أن نلحظ اختالفات کثیرة بین آرائهما على صعید الحرّیۀ والمسؤولیۀ، إذ إنّ سارتر اعتبر اإلنسان مساویاً للحریۀ بحیث أکّد ع
هللا یمکن أن یتجرد عن هذه المیزة إال حینما یعلم أنّه غیر قادر على أن یکون حراً، کما اعتبره ذا مسؤولیۀ عالمیۀ. ومن ناحیۀ أخر فآیۀ ا

  مصباح أکّد على حریۀ اإلنسان وذکر العدید من المسؤولیات التی تقع على عاتقه. 
  ات وآراء هذین الفیلسوفین على ضوء االختالف الکبیر بینها. تطرّق الباحثان فی هذه المقالۀ المقارنۀ بین نظری

  مصباح، سارتر، الحریۀ، المسؤولیۀ.آیۀ اهللا  :کلمات مفتاحیۀ

  
  نظرات فی مضمار اإلنسانیۀ

 vahidfarahani86@gmail.com  حائز على شهادة ماجستیر فی األخالق التطبیقیۀوحید کنکرانی فراهانی / 

  1439ربیع الثانی  24ـ القبول:  1438ذي القعده  7الوصول: 
  الملخّص

لسیاسیۀ، وهذه المسألۀ اإلنسانیۀ هی واحدة من التیارات الفکریۀ الهامۀ فی تأریخ الفکر الغربی والحداثۀ، حیث نشأت على ضوئها العدید من المدارس الفکریۀ وا
الذي شهدته الکنیسۀ فی مختلف التی طرحت بصفتها نقطۀ اختالف بین الفکرین الدینی وغیر الدینی تنامت فی العالم الغربی إبان عصر النهضۀ بعد الضعف 

دیدة على ید دیکارت المجاالت النظریۀ والعملیۀ تحت شعار إحیاء القیم اإلنسانیۀ والعودة إلى عهد الروم والیونان القدیمتین، وبعد وضع أصول الفلسفات الج
ة مراحل، فقد تغلغلت الیوم فی جمیع المدارس الفکریۀ الغربیۀ. وکانط وسائر العلماء الغربیین، طغت علیها صبغۀ فلسفیۀ، وفی نهایۀ المطاف وبعد أن طوت عد  

یاتها قام الباحث فی هذه المقالۀ بوضع هیکلۀ مناسبۀ للنزعۀ اإلنسانیۀ بصفتها الظاهرة الحضاریۀ فی العالم الغربی، کما تطرّق إلى بیان خلف
ل إلیها التأریخیۀ ومؤشراتها الفکریۀ فی المجاالت اإلبستمولوجیۀ واألنطولوجیۀ، وذلک وفق أسلوب بحث وثائق بحثی، ومن جملۀ النتائج التی توص

  هی وجود أربعۀ مراحل تأریخیۀ لهذه النزعۀ ووجود اختالف بینها وبین الفکر الدینی. 

  النیۀ الذاتانیۀ، مرکزیۀ اإلنسان.النزعۀ اإلنسانیۀ، أصالۀ اإلنسان، النزعۀ اإلنسانیۀ، العق :کلمات مفتاحیۀ
  

  التالزم العلّی والمعلولی، وعالقته باالختیار

  / طالبۀ فی المستوى الرابع فی الفلسفۀ اإلسالمیۀ للحکمۀ المتعالیۀ فی جامعۀ الزهراءعزت غروي نائینی  e.qnaeini@gmail.com  
  Sarbakhshi50@Yahoo.com  للتعلیم والبحوث استاذ مساعد فی فرع الفلسفۀ بمؤسسۀ اإلمام الخمینیمحمد سربخشی / 

  1439ربیع الثانی  21ـ القبول:  1438شوال  24: الوصول
  الملخّص

اء المسلمین من حکماء عالقۀ االختیار بالقاعدة الفلسفیۀ للجبر العلّی والمعلولی تعد واحدةً من المسائل التی احتدم النقاش حولها منذ زمن طویل بین العلم
غالبیۀ المتکلّمین یعتبرونه متعارضاً  ومتکلّمین وأصولیین، فالمشهور بین الحکماء المسلمین أنّ االختیار ال یتعارض مع هذا القانون العقلی الضروري، إال أنّ

هذا القانون، حیث  معه وعلى هذا األساس ذهبوا إلى القول ببطالن قانون الجبر العلّی والمعلولی. وأما بعض األصولیین فقد تبنّوا فکرة التفصیل على صعید
مختارٍ. بما أنّ الموضوع المحوري فی هذه المقالۀ عبارةٌ عن مسألۀٍ یجب أکّدوا على أنّه یجري فی العلل الطبیعیۀ المادیۀ فقط وال یسري إلى کلّ فاعلٍ 

ى ضوء أسلوب وأن یبحث عنها فی اآلثار الفکریۀ للفالسفۀ والعلماء والمفکّرین فی هذا المجال، فقد اتّبع الباحثان منهج مکتبی فی جمع المعلومات عل
ألساسیۀ، فقد تم فیها بیان القانون الفلسفی المشار إلیه وإثباته إلى جانب تحلیل آراء بحث وصفی تحلیلی، وأما من حیث الهدف فهی من البحوث ا

  ی. المعارضین له بغیۀ إزاحۀ الشبهۀ الظاهریۀ الموجودة بین االختیار وهذا القانون الذي یطلق علیه أیضاً عنوان التالزم العلّی والمعلول
أکّدوا على  لو أمعنا النظر فی مجال االختیار وقانون الجبر العلی والمعلولی فی إطار دراسۀ وتحلیل، یتّضح لنا أنّ الحقّ مع مشهور الحکماء الذین

خصوص الفاعل عدم إمکانیۀ تخلّف أي معلول عن علته التامۀ، إذ بوجودها ینال قطعیۀ وجوده، وهذا القانون العقلی لیس فیه أي استثناء حتّى ب
وف تثار شکوك حول المختار، کما أنّ تبنیه ال یستلزم الجبر مطلقاً، وإنّما األمر على العکس من ذلک، فلو أنّنا لم نقبله بالنسبۀ إلى الفاعل المختار س

  فعل. االختیار، فهذا األمر یستلزم تخلّف الفعل عن اإلرادة وهو ما یتعارض مع إرادة الفاعل المختار الذي یقوم بال

  لشیء ما لم یجب لم یوجد، الترجیح.، الضرورة العلیۀ والمعلولیۀ، التالزم العلی والمعلولی، االختیار، اإلرادة، ا: العلیۀکلمات مفتاحیۀ
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  دراسۀ نقدیۀ تحلیلیۀ حول الفکر اآللی، وبیان عالقته بتفسیر کوبنهاغن لمکیانیکا الکم

  s.ahosseini113@yahoo.com  للتعلیم والبحوث على شهادة ماجستیر فی الفلسفۀ من مؤسسۀ اإلمام الخمینیحائز السیّد أبوالقاسم حسینی کمار علیا / 
  1439جمادي االول  24ـ القبول:  1438ذي الحجه  11الوصول: 

  الملخّص
موضوعاً نظریۀ الکم فی رحاب تفسیر کوبنهاغن تعتبر من النظریات الحدیثۀ التی طرحت فی القرن العشرین، حیث جعلت الجسیمات المتناهیۀ فی الصغر 

األنطولوجیا والسیمنطیقا لدراساتها، وهذا التفسیر یتقوم على أصول إبستمولوجیۀ خاصۀ، ومن جملۀ أصولها الهامۀ عبارة عن النزعۀ اآللیۀ فی ثالثۀ مجاالت هی 
تی تنبثق من مقام عالم واإلبستمولوجیا؛ وحینما نتطرّق إلى نقد وتحلیل هذه األصول اإلبستمولوجیۀ الخاصۀ بها یمکن القول إنّ الرؤیۀ الباطنیۀ نحو العلم وال

  یخ فهی تؤکّد على صواب نظریۀ مسیرة تطور علم النزعۀ اآللیۀ. تجریبی، تقودنا نحو النزعۀ الواقعیۀ؛ إال أنّ الرؤیۀ الظاهریۀ التی تنطلق من نافذة التأر
تم تدوین هذه المقالۀ وفق أسلوب بحث وصفی تحلیلی بهدف نقد رؤیۀ النزعۀ اآللیۀ التی طرحها المؤیدین لتفسیر کوبنهاغن والتی طرحت من 

  طرح بعض تعابیر هایزنبرج فی إطار نزعۀ واقعیۀ. قبل بعض علماء الفیزیاء من أمثال شرودنجر إینشتاین، فضالً عن ذلک باإلمکان 

  ، تفسیر کوبنهاغن، میکانیکا الکم.النزعۀ اآللیۀ، النزعۀ الواقعیۀ :کلمات مفتاحیۀ

  
  الحسّیات وقیمتها المعرفیۀ برؤیۀ الحکیم ابن سینا

  / حائز على شهادة ماجستیر فی فلسفۀ العلم من مؤسسۀ اإلمام الخمینیعلی رضا صانعی للتعلیم والبحوث    alirezasanei52@yahoo.com  
  mehdyakbari@yahoo.com  طالب فی المستوى الثالث الحوزة العلمیۀ فی قممهدي أکبري باغخیراتی / 

  1439محرم  16ـ القبول:  1438شعبان  5الوصول: 
  الملخّص

؛ والحکیم ابن اإلدراك الحسی له دور بارز بین مختلف المصادر المعرفیۀ، وذلک لکونه یمثل البنیۀ األساسیۀ للکثیر من اإلدراکات التصوریۀ والتصدیقیۀ
لکنه ذکر لها العدید سینا حاله حال الکثیر من المفکرین الذین طرحوا الکثیر من المالحظات حوله، فهو فی عین عدم اعتباره الحسیات أموراً یقینیۀ، 

أصالۀ من المجاالت التی لها دور فیها وأداء عملی متنوع، ومن جملیۀ ذلک رأیه حول دور الحواس فی التصورات والتصدیقات، وکالمه بالنسبۀ إلى 
آثاره یتضح لنا أنّه کسائر غالبیۀ  العقل أو الحس فی التصورات رغم أنّ هذا الکالم کان غامضاً إلى حد ما فی بادئ األمر، ولکن بقلیل من الدقۀ فی

  الفالسفۀ المسلمین یتبنى الرأي القائل بأصالۀ العقل. 
م هذه المقالۀ تندرج ضمن البحوث العلمیۀ النظریۀ والتنمویۀ، وقد جمعت المعلومات فیها ومکوناتها األساسیۀ وفق أسلوب بحث وثائق، حیث ت

  لیس اإلحصاء. شرحها وتحلیلها بشکل عقلی بأسلوب االستدالل و

  لحس، أصالۀ العقل، اإلبستمولوجیا.الحس، ابن سینا، أصالۀ ا :کلمات مفتاحیۀ

  
  الوجود الرابط فی فکر صدر المتألهین

  / طالب ماجستیر فی فرع الفلسفۀ بمؤسسۀ اإلمام الخمینیإسماعیل شابندري للتعلیم والبحوث  esmail.sh@iran.ir  
  Sarbakhshi50@Yahoo.com  للتعلیم والبحوث فرع الفلسفۀ بمؤسسۀ اإلمام الخمینیأستاذ مساعد فی محمد سربخشی / 

  1439ربیع الثانی  28ـ القبول:  1438ذي القعده  4الوصول: 
  الملخّص

  ق على صعید العالقۀ بین القضایا.بادئ األمر فی المنط الوجود الرابط أو الرابطی له مصطلحان أحدهما منطقی واآلخر فلسفی، وقد طرح فی
جود الوجود الرابطی فی المنطق له وجود فی غیره ویقع فی مقابل الوجود فی نفسه، وفی االصطالح الفلسفی له وجود فی غیره ویقع فی مقابل الو

لحین أحدهما حرفی باعتباره رابطاً للقضایا، واآلخر وجود وحسب رأي صدر المتألهین فهو یطرح بین الفالسفۀ على أساس مصط -لنفسه  -المستقل 
د على عدم لغیره. هذا الفیلسوف المسلم بعد أن وضع اصطالحاً جدیداً للوجود الرابط وأثبت وجود رابط معلول، اعتبره غیر مستقلٍّ عن علته، وقد أکّ

استنتج من الوجود الرابط المعلول وحدة شخصیۀ للوجود. تم تدوین هذه  إمکان اإلشارة للمعلول وعدم إمکانیۀ حمل أي حکم علیه دون تسامح، کما
المعلول  المقالۀ وفق أسلوب بحث وصفی بهدف بیان وتحلیل استدالل صدر المتألهین إلثبات الوجود الرابط، ویجب القول هنا: رغم أنّ الوجود الرابط

  الشخصیۀ للوجود. الذي قصده له القابلیۀ على اإلثبات، لکنّه ال یقتضی الوحدة 

  .صدر المتألهین، الوجود، الوجود المستقل، الوجود الرابطی، الوجود الرابط المعلول :کلمات مفتاحیۀ
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Copulative Being from the Perspective of Sadr al-Muta’allehin 

 Ismail Shabandari / MA Student of Philosophy IKI  esmail.sh@iran.ir 
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Received: 2017/08/09 - Accepted: 2018/01/17 
 
Abstract 
There are two logical and philosophical terms for "the copulative being or the inhering existence 
". This term was first introduced in logic for the relationship among propositions. In logic, the 
inhering existence has an in- something-else existence and is contrast to the existence in -itself. 
Philosophically, the copulative being has an existence for –something- else and is opposite the 
independent and for-itself existence. According to Sadr al-Muta’allehin, the copulative being has 
two terms in the philosopher's words: a literal meaning referred to as the relation of the 
propositions, and the other meaning as the existence for –something-else. By forging a new term 
for the copulative being and proving the existence of a caused inhering being, Sadr al-
Muta’allehin considers it as lacking an existence independent of its cause. In his view, the caused 
is not referable and no decree is carried on it without negligence. From the caused inhering 
existence, he concludes the particular unity of being. Using the descriptive method, this paper 
seeks to present and study the arguments of Sadr al-Muta’allehin for proving the copulative being. 
It should be said that although the caused existence can be proved, it does not require particular 
unity. 

Key words: Sadr al-Muta’allehin, existence, independent existence, inhering  
existence, the caused copulative being 
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paper analyzes the opponents’ views and their arguments, and tries to resolve the apparent 
incompatibility between free choice and the rational law of "causal concomitance" or "causal 
predestination". Reflecting on this rational principle and law and its analysis, it becomes clear 
that famous scholars are right about the point that no effect has the possibility of violating its 
complete cause and, with the existence of complete cause, the realization of the effect is 
definite and certain. There are no exceptions to this rational law, even in the case of free-
willed actions. Moreover, its acceptance never requires predestination; conversely, if we do 
not accept this law in the case of free-willed actions, the agent’s free choice will be under 
question, because violation from free choice will be necessary, and this is inconsistent with 
the causality of the free agent’s will in the occurrence of the action. 

Key words: principle of causality, causal necessity, causal concomitance, free choice, free will, a 
thing will exist only if its existence reaches the stage of necessity, preference 

 
A Review of Instrumentalism and its Relationship 

with the Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics 

Sayyid Abulqasem Hosseini Kamaroliya / MA in the Philosophy of Science IKI s.ahosseini113@yahoo.com 
Received: 2017/09/04 - Accepted: 2018/02/12 
Abstract 
The "quantum" theory with Copenhagen's interpretation is a new twentieth century theory which 
studies subatomic objects. This interpretation of quantum mechanics has certain epistemological 
bases. Instrumentalism, in the three ontological, semantic and epistemological areas, is one of the 
main foundations of this interpretation. In the critique of this epistemological basis of the quantum 
theory, one can argue that the internal perspective from the position of an empirical scientist leads 
us to realism. But the external perspective of history and the course of the development of science 
shows that instrumentalism is a correct theory. It is worth noting that, using a descriptive- 
analytical method, this paper has challenged the instrumentalist perspective of the proponents of 
Copenhagen's interpretation and physicists such as Schrödinger and Einstein, and one can even 
witness realism in some of Heisenberg's interpretations.  

Key words: instrumentalism, realism, Copenhagen interpretation, quantum mechanics 
 

Sensations and their Epistemic Value from the Perspective of Ibn Sina 
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Abstract 
Among the sources of knowledge, sensory perception plays an outstanding role, since it is the 
foundation of many conceptual and affirmative perceptions. Like many thinkers, Ibn Sina has 
raised many points about sensory perception. He does not regard the senses as certain, but he 
has mentioned various roles and functions for them, including the role of senses in 
imaginations and affirmations. Although his statements on the question of the originality of 
reason or sense in imaginations may seem vague at first, with a little attention to his works, it 
becomes clear that he, like most Muslim philosophers, believes in the originality of reason. 
The present study is a theoretical and developmental research, its information and materials 
are collected through documentary method and it is analyzed intellectually not statistically. 

Key words: Sense, Ibn Sina, authenticity of sense, authenticity of reason, epistemology 
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human’s freedom, "responsibility" has also been discussed by philosophers of ethics. Ayatollah 
Misbah and Jean-Paul Sartre are among the philosophers who have focused on these two issues. 
Since one of these two philosophers is a Muslim and monotheist, and the other one belongs to the 
atheistic school of Existentialism, they naturally have many disputes and disagreements about 
man’s "freedom" and "responsibility". Sartre considers man as equal to freedom, and argues that 
the only state in which man is not free is when he cannot be free. He also believes in a global 
responsibility for man. On the other hand, Ayatollah Misbah emphasizes on human’s freedom and 
believes in a variety of responsibilities for human. Given the great difference between the views 
of these two philosophers, the present paper examines their views in a comparative way. 

Key words: Ayatollah Misbah, Sartre, freedom, responsibility. 
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Abstract 
Leading to the emergence of various intellectual and political schools, "Humanism" has been 
one of the major intellectual movements in the history of Western thought and modernity. 
With the slogan of the revival of human values and the return to the Roman and ancient Greek 
times, this school which is presented as a point of differentiation between religious and 
secular thinking has developed in the era of renaissance in the West in the light of the 
weaknesses of the church in the theoretical and practical areas. With the introduction of new 
philosophies by Descartes, Kant and other Western scholars, it found its way into philosophy, 
and eventually, after several stages, it is now present in all Western schools and thoughts. The 
present research seeks to provide a proper formulation of humanism as a dominant school in 
the West's civilization, and discuss its historical context and intellectual features in 
epistemological and ontological areas. The research method is documentive-library based, and 
its findings include explaining four historical periods of humanism and discussing the 
contradiction between humanism and religious thinking. 

Key words: humanism, human’s authenticity, humanism, self-founded intellectuality, human-
centeredness 
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Abstract 
The relationship between free choice and the philosophical principle of "causal" 
predestination is an issue that has long been the subject of controversy among Islamic 
scholars including philosophers, theologians and fundamentalists. The renowned Islamic 
scholars do not consider free choice inconsistent with this rational and necessary law, but 
most theologians argue that it is against free choice. Therefore, they regard the law of "causal 
predestination" as invalid. Some of fundamentalists believe in the differentiation of this law, 
and hold that this law applies only to natural and material causes, not to free-willed actions. 
Considering the fact that the subject of this paper is an issue that must be studied in the works 
of philosophers, thinkers and experts in this field, the paper uses library sources for data 
collection; it has a descriptive –analytical research method and is fundamental in terms of 
purpose. While explaining and proving the philosophical law of "causal predestination”, this  
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Humility and Submission of the True Believers to God 

Ayatollah Allameh Mohammad Taqi Misbah 
Abstract 
In previous sessions, we discussed ten signs of real Shi'a and the righteous, and now we are 
studying the eleventh sign: humility in worship, the sign that Amir al-Mu'minan has referred to in 
the sentence "and humble in their worship". The signs and attributes that the Imam has expressed 
in his sermon related to real Shiites and true believers, and their expression can provide the cause 
of excellence and evolution in believers, so that they know about the practical models and 
attributes of the true faith, and strive to improve and have those valuable qualities. Khoshu’ is a 
state of modesty, submissiveness, and surrender that occurs in the heart, and its outcomes and 
effects appear in human’s behavior. Khozu’ also means humbleness and shamefulness that is 
considered to be the result of Khoshu’. This paper deals with this topic in detail. 

Key words: khoshu’, khozu’, fear of God, causes of fear. 
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Abstract 
The relationship between natural sciences and religion is one of the most important issues that has 
been raised in recent years with the rise of the discussion of "religious science and the Islamization 
of sciences". Using the descriptive-analytical method, the present paper analyzes this issue from the 
viewpoint of Ayatollah Misbah. After examining two general views on the relationship between 
natural sciences and religion, this paper explains the criteria for the religiousness of science, and in 
the most important part, through the explanations presented in the paper, it comes to the conclusion 
that there is not any serious incompatibility between natural sciences and religion, rather there is a 
considerable mutual cooperation between the natural sciences and religion. Issuance of a decree for 
scientific subjects, extension of the circle of empirical knowledge, confirmation of science, addition 
of richness to empirical issues and giving direction to the use of science are some examples of the 
contribution of religion to science. Identifying the subject matter and providing new grounds for 
religious analysis, determining the details of religious education, such as the expressing of 
conditions and obstacles, proving some religious teachings, and leading to a better understanding of 
religious issues can be considered as the helps of religion to science. 

Key words: natural sciences, religion, Ayatollah Misbah, religious science, conflict. 
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Abstract 
"Freedom" and its boundaries have long been considered by humans. As a limiting factor for  


